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I  MEMÒRIA 
 

1. Memòria descriptiva 



 

 
 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 

1.1. Dades generals 
 

Emplaçament: Confluència dels carrers : Indústria, del Riu i  Jaume I. 
08291- Ripollet 
Tècnic redactor del projecte: Jordi Fortuny Aguiló 
Promotor: Ajuntament de Ripollet 
Data: Juny de 2.017 

 
 

1.2. Localització 
 

Aquest projecte es troba a la confluència de tres carrers : Indústria , Del Riu i Jaume I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrer del Riu 
 

 
 
 

Carrer Indústria 
 

 
 
 
 

Carrer Jaume I 
 
 
 
 

Carrer del Riu 



 

 

 
 

1.3. Descripció de l’àmbit – Estat actual 
 

L’àmbit d’aquest projecte es troba a la trama urbana industrial . El carrer del Riu és un dels principals 
carrers d’accés a la zona industrial, ja que parteix d’un nus important de confluència de diverses  vies 
d’accés a diferents zones del municipi ( rotonda Balmes – Sant Jaume – Calvari – Montcada ). 
Aquest carrer és creuat a la vegada pel Carrer Indústria que també es desenvolupa com a un eix 
longitudinal a la zona industrial. 
Una mica més avall d’aquest punt de confluència hi ha el Carrer Jaume I, que d’igual manera que el 
Carrer Indústria condueix el trànsit fins a l’Avinguda del Riu Ripoll. 
Tots aquests carrers són amples i de doble sentit de circulació. El Carrer del Riu i Jaume I són de 15 
metres d’amplada i 20 m el Carrer Indústria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista des del el Carrer Indústria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista des de el Carrer del Riu 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confluència entre els Carrers del Riu i Jaume I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del Carrer Indústria cap a la rotonda de Balmes. 
 
 

1.4. Objectius 
 

Donada l’amplada d’aquests carrers, i el fet de que siguin tres i per tant 6 sentits de circulació, es 
produeix un punt nodal molt ample en que queden confuses les preferències de circulació i on és fàcil 
que es pugui produir colꞏlisions. 
Per  tant  l’objectiu  d’aquest  projecte  és  resoldre  aquesta  situació  amb  un  element  de  circulació 
giratòria que endreça aquesta circulació. 



 

 

 

1.5. Descripció del projecte: 
 
 

Com  indico en el punt anterior, es construeix una rotonda que endreça 4 dels 6 sentits de circulació al 
que conflueixen en aquest àmbit. Però es dona la circumstància que el carrer Jaume I quan es troba 
amb el carrer del Riu, encara és massa avall de la zona de la rotonda proposada pel que no es pot 
produir el seu accés a aquesta. És per això que es decideix que aquest sigui d’un sol sentit,   de 
sortida de la rotonda. A la vegada es proposa una illeta que ocupa l’espai de forma triangular que 
queda entre els carrers Jaume I i Indústria, acompanyant la circulació tant d’entrada com sortida de la 
rotonda. 
Per tant considerem que el projecte consta de dues actuacions 

 
-  Actuació 1: Construcció de rotonda. 
-  Actuació 2: Construcció d’illeta 

 
I de manera global a tot a l’àmbit, el projecte contempla la senyalització tant vertical com horitzontal 
que reguli el trànsit. 

 
ACTUACIÓ 1 :  CONSTRUCCIÓ DE ROTONDA 

 
La rotonda projectada té un diàmetre interior de 12 metres i exterior de 24m conferint una amplada 
suficient de circulació per permetre el gir dels camions que habitualment hi poden passar, ja que es 
tracta d’una zona industrial. 
Es projecta un primer anell de la rotonda de 1,5 metres d’amplada i amb una lleugera pendent, 
pavimentada amb llambordins 20x10x8 cm amorterats sobre base de formigó. La resta de rotonda 
serà omplerta amb escorça de pi. La separació entre una zona i l’altre serà amb vorada tipus 
enjardinament. 
Al voltant de la rotonda s’executaran  dos embornals  connectats  al clavegueram.  En aquest  punt 
passen dos ramals de clavegueram important. Un és el colꞏlector de la Rambla Sant Esteve que ve 
pel Carrer Montcada. Aquest,  donada la seva importància i la seva dimensió és probable que sigui 
difícil la seva connexió, per tant es contempla la possibilitat de connectar els imbornals al  col.lector 
que corre a través del Carrer Indústria. 

 
Dins aquesta actuació es preveu la modificació de la vorera en la cantonada entre el Carrer Indústria i 
del Riu, donant a un radi adequat per tant de permetre l’entrada i sortida dels vehicles a aquests 
carrers. 

 
ACTUACIÓ 2 :  CONSTRUCCIÓ D’ILLETA 

 
Aquesta illeta ocupa l’espai residual que queda entre els dos carrers  Jaume I i del Riu, de manera 
que condueix la circulació de cada un dels carrers. 

 
La illeta, de forma triangular serà executada amb platina metàlꞏlica de 15 cm d’alçada i 10 mm de 
cantell en tot el seu perímetre. Aquesta anirà fixada mecànicament a l’asfalt amb L 60.8 mm cada 1 
metre. Una trama de 1,20 x 1,20 de passamans metàlꞏlics 100.8 rigiditzaran el conjunt. 

 
L’espai confinat per aquest perímetre serà omplert de formigó amb una primera capa de subbase 
granular. L’acabat del formigó serà  escombrat i pintat, color a decidir en el moment de l’execució. 



 

 
 
 

1.6. Temps d’execució previst 
 
 

El temps previst d’execució serà de tres setmanes. 
 
  DIES

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rotonda              

Illeta              
Reparació vorera              

Senyalització              
               
               

TOTAL OBRA 15 DIES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I MEMÒRIA 
 

2.ANNEXOS 
 
 

Annex 1: Estudi bàsic de seguretat i salut 
Annex 2: Sistema d’execució 



 

 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA I ILLETA A LA CONFLUÈNCIA 

DELS CARRERS INDÚSTRIA I DEL RIU 
 
 
 
 

Dades de l'obra 
 

Tipus d'obra: 
Urbanització. 
Emplaçamen
t: 
Carrer Indústria- Carrer Del Riu – Carrer Jaume I 
Superfície d’actuació: 
128,11 m2. 
Promotor: 
Ajuntament de Ripollet 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Jordi Fortuny Aguiló com arquitecte municipal 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
 Jordi Fortuny Aguiló com arquitecte municipal   

 
 

Dades tècniques de l'emplaçament 
 

Topografia: 
Pendent longitudinal al Carrer del Riu. 

 

Característiques del terreny: 
Vials asfaltats de 15 m de doble sentit. 

Carrer Indústria ...20 m 
Carrer Jaume I.....15 m 
Carrer del Riu......15 m 

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Els edificis de l’entorn són naus industrials, però no queden afectades per les obres. 

 
 

Instalꞏlacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
Hi ha una línea elèctrica aèria que va de poste a poste de fusta, travessant el Carrer del Riu, 
seguint l’alineació longitudinal del Carrer Indústria. 

 

Ubicació de vials: 
Confluència de tres carrers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció ......................................................................3 

 
2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra ................................................................3 
 
3. Identificació dels riscos ........................................................................................................................4 

 
3.01. Mitjans i maquinària ...............................................................................................................5 
3.02. Treballs previs ........................................................................................................................5 
3.03. Moviment de terres i excavacions...........................................................................................6 
3.04. Fonaments..............................................................................................................................6 
3.05. Ram de paleta.........................................................................................................................7 
3.06. Revestiments i acabats. (Paviments)......................................................................................7 

 

 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 

1627/1997)...............................................................................................................................................7 
 
5. Mesures de prevenció i protecció........................................................................................................7 

 
5.01. Mesures de protecció colꞏlectiva.............................................................................................7 
5.02. Mesures de protecció individual..............................................................................................8 
5.03. Mesures de protecció a tercers...............................................................................................8 

 
6. Primers auxilis........................................................................................................................................9 
 
7. Normativa aplicable ..............................................................................................................................9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
-     El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

-     La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instalꞏlacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 



 

 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

-     La recollida dels materials perillosos utilitzats 

-     L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

-     La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 
o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 
principis generals: 

 

-     Evitar riscos 

-     Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

-     Combatre els riscos a l'origen 
 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

-     Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

-     Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

-     Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

-     Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines 

 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 
3. Identificació dels riscos 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 

 



 

 

de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
 
 

3.01. Mitjans i maquinaria 
 

-     Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

-     Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-     Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

-     Riscos derivats del funcionament de grues 

-     Caiguda de la càrrega transportada 

-     Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-     Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-     Cops i ensopegades 

-     Caiguda de materials, rebots 

-     Ambient excessivament sorollós 

-     Contactes elèctrics directes o indirectes 

-     Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

 
3.02. Treballs previs 

 
-     Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-     Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-     Cops i ensopegades 

-     Caiguda de materials, rebots 

-     Sobre esforços per postures incorrectes 

-     Bolcada de piles de materials 

-     Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

-     Caiguda de materials, rebots 

-     Ambient excessivament sorollós 

-     Fallida de l'estructura 

-     Sobre esforços per postures incorrectes 

-     Acumulació i baixada de runes 
 

 



 

 
 

3.03. Moviments de terres i excavacions 
 

- Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

- Altres 
 

 
3.04. Fonaments 

 
- Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalços 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Altres 
 



 

 
 

3.05. Ram de paleta 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

 
3.06. Revestiments i acabats (Pintura) 

 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
RD 1627/1997) 

 
 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 



 

 

-     Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

-     Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

-     Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

-     Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

-     Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
 

 

5. Mesures de prevenció i protecció 
 

Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

 
5.01. Mesures de protecció colꞏlectiva 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra 

-     Senyalització de les zones de perill 
 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

-     Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

-     Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

-     Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents 

-     Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

-     Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

-     Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

-     Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

-     Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

-     Utilització de paviments antilliscants. 

-     Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

-     Colꞏlocació de xarxes en forats horitzontals 

-     Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

-     Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 

-     Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

-     Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
 

5.02. Mesures de protecció individual 
 

-     Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
 



 

 

-     Utilització de calçat de seguretat 

-     Utilització de casc homologat 
 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 

-     Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

-     Utilització de mandils 
 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 
 

5.03. Mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar 

 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

-     Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

-     Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 

 

6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 

 
7. Normativa aplicable 

 
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92) 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre 
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

 

 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 

 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

 

Ley 31/1995. 8 noviembre  (BOE: 10/11/95) 
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE 13/12/2003) 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97). 
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 

01/05/98) 

 

 

MODIFICACIÓN  RD  39/1997;  RD  1109/2007,  Y  EL  RD 
1627/1997 

 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 
 

 
Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

 

RD 2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril    (BOE: 23/04/97) 
 
En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. Modifica i deroga 
alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo”  (O. 
09/03/1971) 

 

 

LEY  REGULADORA  DE  LA  SUBCONTRATACIÓN  EN  EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

LEY 32/2006 
(BOE 19/10/06) 

 

 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 604 / 2006 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

 

RD 487/1997, de 14 DEabril (BOE 23/04/97) 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

 

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

 
 

 
 
 
 



 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97) 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 07/08/97) 
transposició de la directiva 89/655/CEE 
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”     (O. 09/03/1971) 

 
 

 

 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 
02/11/89) 

 
 

 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8 junio  (BOE: 21/06/01) 

 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS 

 

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) 

 

 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

O. de 20 de mayo de 1952   (BOE: 15/06/52) 
modificacions:   O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53)            O. 23 septiembre de 
1966         (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 
 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

 

 
 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: 
BOE: 17/10/70 

 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA 
OBRAS 

 

O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 
18/09/87) 

 
O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77) 
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 

(BOE: 14/03/81) 

 
 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). 
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 

 
 

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 

 

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 
 

 
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87) 

 
 
 
 



 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971 
(BOE: 16 I 17/03/71) correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71) 
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

 

 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 
27/01/98) 

 
 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

 

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974  (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

 
 

 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 01/09/75): 
N.R. MT-2 

 
 

 

PANTALLAS PARA SOLDADORES R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): 
N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 

 
 

 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): 
N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 

 
 

 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): 
N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75 

 
 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): 
N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): 
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): 
N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 

 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): 
N.R. MT-9  modificació: BOE: 31/10/75 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): 
N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 

 
 

 

Ripollet, juny de 2017 
L’arquitecte municipal 

 

 
 
 

Jordi Fortuny Aguiló 
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Annex 2 : Tipus d’execució 
 

 
 

Aprofitant  els mitjans  propis  de l’ajuntament,  el tipus  d’execució  de l’obra serà per administració 
d’acord  amb el que disposa  l’article  24, punt 1, apartat  b del Reial Decret  Llei  3/011  de 14  de 
novembre que regula els contractes de les administracions públiques. La finalitat és la d’un estalvi al 
seu termini, que en aquest cas és del 19,50% , superant així el mínim del 5% que requereix l’anterior 
Decret esmentat. Per altra banda, això va també a favor d’una millora del projecte. A tal efecte, queda 
això justificat en l’apartat V de pressupost, reflectint-se el resum de pressupost per execució en 
administració en comparació al tipus per contracte. 
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LLEGENDA DETALLS: 
 

1. Rigola 20 x 20 x 8 cm 
2. Vorada tipus C9 (remuntable tipus americà ratllada) 
3. Llambordí 20x10x8 cm, amorterat. 
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4. Bas e de morter 
5. Bas e de formigó 
6. Subbase granular 
7. Vorada tipus ajardinament, tipus P1 20 x 8 cm. 
8. Terra natural atalussada al 10% amb encoixinat 
d'acabat d'es corça de pi. 
9. Pas s amà metàl.lic de 10 mm de gruix i alçada 15 cm, 
fixat mecànicament a paviment asfàltic exis tent. 
Aques t passamà metàl.lic configura el perímetre de la 
illeta i serà rigiditzat amb passamans 100.8, en entramat 
ocult de 1,20x1,20 m. 
10. L 60.8 mm cada metre. 
11. Paviment de formigó 
12. Subbase granular 
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0 1 . P L E C  D E C ON D I C I O N S AD M I N I S TR A TI V E S 
 
 
Capítol I: Disposicions Generals 
 

Naturalesa i objecte del Plec General 

Article 1.- El   present  Plec General   de   Condicions   té   caràcter supletori  del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, així com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució de les obres, 
fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons 
el contracte  i d'acord  amb la legislació aplicable, a l’Ajuntament, com a Promotor  o propietari de l'obra, 
al Contractista o constructor de l'obra,  als seus  tècnics i encarregats,  a l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o 
Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 
l'acompliment del contracte d'obra. 

 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article  2.-  Integren  el  contracte   els   documents  següents, relacionats  per  ordre de prelació, pel que 
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

 
1. El Plec de Condicions particulars 
2. El Plec de clàusules Administratives generals. 
3. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o  arrendament d'obra, si és 
que existeix. 
4. El present Plec General de Condicions Tècniques. 
5. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
6. Les normes tecnològiques d’obligat compliment, d’àmbit estatal o autonòmic. 
Les ordres i   instruccions de la Direcció facultativa de   les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació,   complement   o   precisió   de   les   seves   determinacions.   En      cada   document,   les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

 
 
Capítol II: Condicions Facultatives 
 

Epígraf I-1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 

 

L'Arquitecte Director 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 

a) Comprovar  l'adequació  de la  cimentació  projectada  a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els complements  o rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir   a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries  que calguin 
per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Signar  i proposar  l’aprovació  de les certificacions  parcials  d'obra,  la liquidació  final i assessorar 
l’Ajuntament en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 

 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 

a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les 
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 



 

 

 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i 
amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instalꞏlacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles 
de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instalꞏlacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, 
així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva 
d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran 
les   mesures   que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
g) Fer les amidaments d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat final d'obra. 

 
 

El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 
 

a) Organitzar  els   treballs   de   construcció,    redactant  els plans  d'obra que calguin  i projectant  o 
autoritzant les instalꞏlacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra, que sotmetrà a l’aprovació de l’Ajuntament abans d’iniciar els treballs. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de comprovació del replanteig de 
l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen, 
comprovant-ne   els preparats   en   obra   i   rebutjant,   per iniciativa pròpia o per prescripció     de 
l'Aparellador     o     Arquitecte     Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les 
garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, així com, al seu cas, la resta d’instruccions escrites i 
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 
Epígraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

 

 
Verificació dels documents del projecte 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, solꞏlicitarà 
els aclariments pertinents. 

 
 

Pla de Seguretat i Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar per l’Ajuntament abans 
de l'inici de l'obra, previ informe del coordinador en matèria de seguretat i salut, o de la direcció facultativa 
en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 



 

 
 
 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 
Els  contractistes   i  subcontractistes   seran  responsables   de  l'execució  correcta  de  les  mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a 
ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de d’incompliment de 
les mides  previstes  en el pla, en els termes  de l'apartat  2 de l'article  42  de la Llei 31/1995  de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 
Oficina a l'obra 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on 
s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

- El Llibre d'Ordres i Assistències o els fulls d’instruccions substitutius. 
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat. 
- La documentació  de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 

 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada 
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder 
de la Direcció Facultativa. 

 
 

Representació del Contractista 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu 
a  l'obra,  que  tindrà  el  caràcter  de  Cap  de  la  mateixa,  amb  dedicació  plena  i  amb  facultats  per 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L’ incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense 
cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

 
 

Presència del Constructor en l'obra 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les 
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d'amidaments i 
liquidacions. 

 
Treballs no estipulats expressament 

Article 11.- És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament  determinat  als documents de Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits 
de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 



 

 
 
 
 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que 
estarà obligat a tornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que 
figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la Direcció 
Facultativa, haurà de dirigir-la a l’Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del termini de tres 
dies. 

 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 

 
 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per la 
Direcció  Facultativa,   tant  si  són  d'ordre  econòmic   com  d'ordre  tècnic,  s’hauran   de  presentar 
necessàriament al Registre General de l’Ajuntament, mitjançant exposició raonada. Malgrat tot, si el 
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podrà també, si ho estima oportú, 
lliurar còpia a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció, que en tot cas 
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 
 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per 
als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que per això no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 
 

Faltes del personal 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè 
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

 
 

Subcontractacions parcials 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions Administratives i sense perjudici de 
les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Epígraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 

Camins i accessos 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 
tancament o barrat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

 
Replanteig 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals, que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a 
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hagi donat la seva conformitat, prepararà l’acta de comprovació, acompanyada d'un plànol 
que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte. Serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 
 

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec 
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a 
terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament  i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipació. 

 
 

Ordre dels treballs 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 
 

Facilitat per a altres Contractistes 

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres 
possibles  contractistes   que  intervinguin   en  l'obra.  Això  sense  perjudici  de  les  compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments 
d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, tots els contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol 
accident,  s’haurà  d’estar  al  que  es  disposa  als  plecs  de  clàusules  administratives.  Tanmateix,  el 
Constructor està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats,  apuntalaments,  enderrocs, recalçaments  o qualsevol obra de caràcter 
urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional 
o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 
 

Pròrroga per causa de força major 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, 
se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Ajuntament, la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa solꞏlicita. 



 

 

 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
alꞏlegant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 
què havent-ho solꞏlicitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 
 

Condicions generals d'execució dels treballs 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció 
Facultativa i per escrit, lliurin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

 
Obres ocultes 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l’obra, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents 
s’estendran per triplicat abans de quedar ocults i se’n lliuraran un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el 
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les 
amidaments. 

 
 

Treballs defectuosos 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzarà 
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs 
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells colꞏlocats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i 
abonades a bon compte. 

 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells colꞏlocats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats i abans de 
ser  verificada  la  recepció  definitiva  de  l'obra,  podrà  disposar  que  les  parts  defectuoses  siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta  no estimés  justa la decisió i es negués  a l'enderroc  i reconstrucció  ordenades,  es 
plantejarà la qüestió davant l’Ajuntament,  que resoldrà previ informe de l'Arquitecte de l'obra, i dels 
serveis tècnics municipals. 

 
 

Vicis ocults 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis 
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi  que  són defectuosos,  donant  compte  de  la circumstància  a l'Arquitecte.  Les  despeses  que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari 
seran a càrrec de la Propietat. 

 
 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 



 

 

 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques 
exigeixi una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar, en la qual 
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 
 

Presentació de mostres 

Article  31.-  A  petició  de  l'Arquitecte,  el  Constructor  li  presentarà  les  mostres  dels  materials  amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

 

 
Materials no utilitzables 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i colꞏlocarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del contracte 
disposi una altra cosa. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

 
 

Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instalꞏlacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions 
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a 
instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instalꞏlacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini,  a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

 
 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si així estan 
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les altres no previstes seran per compte 
de l’Ajuntament o del promotor. 

 
 

Neteja de les obres 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 
 

Obres sense prescripcions 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 

 
 

Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 



 

 
 

Epígraf I-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 

De les recepcions provisionals 
Article 37.- La recepció de les obres s’efectuarà amb les formalitats previstes als plecs de clàusules 
administratives. 

 
 

Documentació final d'obra 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 
 

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

Article  39.-  Rebudes  provisionalment  les  obres,  es  procedirà  immediatament  per  l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu 
representant. S’estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, signada per l'Arquitecte, serà presentada 
al Registre General de l’Ajuntament per l'abonament del saldo resultant. 

 
 

Termini de garantia 

Article 40.- El termini de garantia serà l’estipulat en els Plecs de Condicions Administratives. 
 
 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades 
per  l'ús  seran  a  càrrec  de  l’Ajuntament  i  les  reparacions  per  vicis  d'obra  o  per  defectes  en  les 
instalꞏlacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 
 

De la recepció definitiva 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia, en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l'obligació 
del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels 
edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 

 
 

Pròrroga del termini de garantia 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els 
terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests 
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que 
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instalꞏlacions, etc.; a resoldre 
els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra 
empresa. 



 

 

 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 
35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 
40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 
 
Capítol III.- Condicions econòmiques. 

 

 
Epígraf II-1: Dels preus 

 
 

Composició dels preus unitaris 

Article 45.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

 
Es consideren costos directes: 

 
a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 
d)  Les  despeses  de  personal,  combustible,  energia,  etc.  que  tinguin  lloc  per  l'accionament  o 
funcionament de la maquinària i instalꞏlació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e)  Les  despeses  d'amortització  i  conservació  de  la  maquinària,  instalꞏlacions,  sistemes  i  equips 
anteriorment citats. 

 
Es consideraran costos indirectes: 

 
Les despeses d’instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge 
dels costos directes. 

 
Es consideraran despeses generals: 

 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clàusules administratives. 

 
Benefici industrial 

 
El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clàusules administratives. 

Preu d'Execució material 

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte 
el Benefici Industrial. 

 
Preu de Contracta 

 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 



 

 

 

Preus de contracta Claus en mà 

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura del contractista, sota la modalitat de claus en mà, s'entén per Preu final de Contracta l’aprovat 
per l’Ajuntament, en base a l’oferta fixada pel contractista, i no s’admetrà cap modificació que no vingui 
imposada per modificacions prèviament aprovades per l’Ajuntament. 

 
 

Preus contradictoris 

Article 47.- Es produiran preus contradictoris només quan l’Ajuntament decideixi introduir unitats o canvis 
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista, tot això 
seguint el procediment previst als Plecs de clàusules administratives. 
Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

 
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

Article 48.- En cap cas podrà alꞏlegar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels 
preus  o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectarà allò previst als plecs de 
clàusules que regeixen la contractació. 

 
 

Emmagatzemament de materials 

Article 49.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
Els  materials  emmagatzemats,  una  vegada  abonats  per  l’Ajuntament  són  de  l'exclusiva  propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

 

 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, l'abonament dels 
treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre 
els que a continuació s'expressen: 

 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el 
seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total 
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i 
Benefici Industrial del Contractista. 

 

 
Epígraf II-2: Varis 

 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

Article  51.-  Quan  per  qualsevol  causa  calgués  valorar  obra  defectuosa,  però  acceptable  segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al 
Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins 
el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 

 
Assegurança de les obres 



 

 

 

Article 52.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el 
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en 
el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom de l’Ajuntament, perquè amb càrrec al compte s'aboni 
l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al 
Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat 
conformitat  expressa del Contractista, fet en document  públic, l’Ajuntament  podrà disposar  d'aquest 
import per menesters distints del de reconstrucció de la part objecte de sinistre. 

 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la 
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici 
afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de l’Ajuntament, a l'objecte de recaptar d'aquest la 
seva prèvia conformitat o objeccions. 

 
Conservació de l'obra 

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini 
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per l’Ajuntament abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que 
s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar  el Contractista  l’obra, tant  pel seu bon acabament,  com en el cas de resolució  del 
contracte, està obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, 
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs. 

 

 
Utilització pel contractista d'edificis o béns de l’Ajuntament 

Article  54.-  Quan  durant  l'execució  de  les  obres  el  Contractista  ocupi,  amb  la 
necessària  i  prèvia  autorització  de  l’Ajuntament,  edificis  o  utilitzi  materials  o  útils  que 
pertanyin l’Ajuntament, tindrà obligació de conservar-los en el mateix estat en que li van ser 
lliurats,   per retornar-los a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, 
reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà l’Ajuntament a costa 
d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 
 

 
Ripollet, juny de 2017 
L’arquitecte municipal 

 
 

 
Jordi Fortuny Aguiló 



 

 
 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (Segons ITEC) 
 

 
 

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 
-Vorada col·locada sobre terra o formigó 
-Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
-Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació de la zona de treball 
-Demolició de l'element amb els mitjans adients 
-Trossejament i apilada de la runa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
-Replanteig: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
-Mètode d'enderroc i fases 
-Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
-Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
-Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
-Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
-Cronograma dels treballs 
-Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 



 

 

 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 
 
 

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
-Neteja i esbrossada del terreny 
-Excavació per a caixa de paviment 
-Excavació per a rebaix 
-Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
-Preparació de la zona de treball 
-Situació dels punts topogràfics 
-Excavació de les terres 
-Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
-Preparació de la zona de treball 
-Situació dels punts topogràfics 
-Protecció dels elements que s'han de conservar 
-Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
-Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
-Preparació de la zona de treball 
-Situació de les referències topogràfiques externes 
-Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
-Introducció del morter a les perforacions 
-Trossejat de les restes amb martell trencador 
-Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 
i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar- 
se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i 
la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega 
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 



 

 

 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 

 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- 
Replanteig: ± 100 mm 
- 
Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- 
Planor: ± 40 mm/m 
- 
Angle del talús: ± 2° 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- 
Amplària: >= 4,5 m 
- 
Pendent: 
- 
Trams rectes: <= 12% 
- 
Corbes: <= 8% 
- 
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- 
El talús ha de ser fixat per la DF. 

 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
NETEJA I ESBROSSADA: 



 

 

 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 

 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

 
 

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació de la zona de treball 
-Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
-Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 
cas 
-Excavació de les terres 
-Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
-Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
-Planor: ± 40 mm/m 
-Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
-Nivells: ± 50 mm 
-Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 



 

 

 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
-Amplària: >= 4,5 m 
-Pendent: 
-Trams rectes: <= 12% 
-Corbes: <= 8% 
-Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
-El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
-S'hagi de treballar a dins 
-Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
-Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 



 

 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 

 
 
 

F224 - REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
-Acabat i allisada de talussos 
-Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
-Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
-Situació dels punts topogràfics 
-Execució del repàs 
-Compactació de les terres, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 

 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
-Planor: ± 15 mm/3 m 
-Nivells: ± 50 mm 

 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
-Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m 
-Nivells: ± 30 mm 

 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les 
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 
que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
-Variació en l'angle del talús: ± 2° 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses 



 

 

 
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats 
que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 
de 3 m. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 
 
 

F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
-Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
-Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
-Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
-Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació de la zona de treball 
-Situació dels punts topogràfics 
-Execució de l'estesa 
-Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
-Compactació de les terres 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
-Posada en obra en condicions acceptables 
-Estabilitat satisfactòria 
-Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 
(coronament i zones laterals). 



 

 

 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 
o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 

 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
-Fonament, nucli i zones exteriors: 
-Sòls seleccionats : >= 50 MPa 
-Resta de sòls : >= 30 MPa 
-Coronament: 
-Sòls seleccionats : >= 100 MPa 
-Resta de sòls : >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
-Variació en l'angle del talús: ± 2° 
-Espessor de cada tongada: ± 50 mm 
-Nivells: 
-Zones de vials: ± 30 mm 
-Resta de zones: ± 50 mm 
-Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 
-Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1% 
-Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3% 

 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
-Replanteig: ± 100 mm 
-Planor: ± 20 mm/m 

 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 



 

 

 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
-0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
-2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
-5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 
en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
-Maquinària prevista 
-Sistemes de transport 
-Equip d'estesa i compactació 
-Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin 
proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 
moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 



 

 

 
entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 
de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 
condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 
l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 
95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 
la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, 
per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
-Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
-Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient. 
-Humectació o dessecació d'una tongada. 
-Control de compactació d'una tongada. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació 
exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 



 

 

 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 
l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 
70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una 
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 

 

 
 

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
-Sòl de rasa 
-Esplanada 
-Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
-Situació dels punts topogràfics 
-Execució del repàs 
-Compactació de les terres, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
-Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 
-Planor: ± 20 mm/m 
-Nivells: ± 50 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 



 

 

 

F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
-Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
-Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
-Identificació del productor dels residus 
-Identificació del posseïdor dels residus 
-Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
-Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
-Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
-Excavacions en terreny fluix: 15% 
-Excavacions en terreny compacte: 20% 
-Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
-Excavacions en roca: 25% 



 

 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
-Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
-Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
-Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
-Feltre teixit de fibres de polipropilè 
-Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Neteja i preparació del suport 
-Col·locació de la làmina 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el 
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
-Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm 
-Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm 
-Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la 
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
-Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 



 

 

 
-Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
-Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 
longitudinals i transversals 
-Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
-Neteja i repàs del suport. 
-Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES 
EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a 
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
F923 - SUBBASES DE GRANULAT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Aportació de material 
-Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
-Allisada de la superfície de l'última tongada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
-Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
-Nivell de la superfície: ± 20 mm 
-Planor: ± 10 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 



 

 

 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

F931 - BASES DE TOT-U 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Aportació de material 
-Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
-Allisada de la superfície de l'última tongada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua 
sobre la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE- 
EN 13286-2. 

 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 
de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
-Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
-Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 
segons UNE 103808: 
-Categoria d'esplanada E3: 
-Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
-Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 



 

 

 
-Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
-Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
-Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
-Categoria d'esplanada E2: 
-Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
-Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
-Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
-Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
-Categoria d'esplanada E1: 
-Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
-Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
-Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 
510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
-Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la 
resta de casos. 
-Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
-Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 
la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han 
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a 
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 
segregacions i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 
a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 

 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 
a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer 
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- 
T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- 
T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 
de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 



 

 

 
gruixos de capes subjacents. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
-La fórmula de treball. 
-La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
-El pla de compactació. 
-La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
-Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
-Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
-Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
-Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
-Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
-Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
-Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 
-Una longitud de 500 de calçada 
-Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
-La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un 
punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
-Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
-Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
-Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de 
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
-Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
-Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 
de l'extensió de la següent capa. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda 
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
-Densitat: 
-La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més 
de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar 
fins a aconseguir la densitat especificada. 
-Humitat: 
-Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa 
de rebuig o acceptació. 
-Capacitat de suport: 
-El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar 
fins que s'obtinguin aquests valors. 
-Gruix: 
-El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 
d'incompliment es procedirà de la següent manera: 



 

 

 
-Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 
s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa 
superior, per compte del Contractista. 
-Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat 
de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es 
tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. 
-No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 
parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
-Rasant: 
-Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 
existiran zones que retinguin aigua: 
-Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 
superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del 
Contractista. 
-Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
-Regularitat superficial: 
-Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera: 
-Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 
penalització econòmica del 10%. 
-Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa 
en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista. 

 

 
F936_01 - BASE DE FORMIGÓ 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Muntatge d'encofrats 
-Col·locació del formigó 
-Execució de junts de dilatació i formigonament 
-Protecció del formigó fresc i curat 
-Desmuntatge dels encofrats 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
-Gruix: - 15 mm 
-Nivell: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
-15 dies en temps calorós i sec 
-7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 



 

 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 

 
F96 – VORADES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
-Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
-Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
-Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació del formigó de la base 
-Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d'acer: 
-Replanteig 
-Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
-Fixació definitiva i neteja 

 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
-Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm 
-Gruix de la base de formigó: 4 cm 
Pendent transversal: >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
-Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
-Nivell: ± 10 mm 
-Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada 
a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 



 

 

 
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
-Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
-Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
-Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
-Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
-Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació del formigó 
-Acabat de la superfície 
-Protecció del formigó fresc i cura 

 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la 
base de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
-Nivell: ± 10 mm 
-Planor: ± 4 mm/2 m 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 



 

 

 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
-Base de formigó o rigola amb peces: >= 95% 
-Rigola de formigó: >= 90% 

 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es 
produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i 
les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
-Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
-Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
-Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
-Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 
morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació de la capa de morter 
-Col·locació de les peces 
-Col·locació de la beurada 
-Neteja de la superfície acabada 

 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 



 

 

 
-Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
-Nivell: ± 10 mm 
-Planor: ± 4 mm/2 m 

 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- 
Base de formigó o rigola amb peces: >= 95% 
- 
Rigola de formigó: >= 90% 

 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
-Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
-Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
-Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
-Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
-Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
-Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 



 

 

 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
-Col·locació de la sorra-ciment 
-Col·locació de les peces de panot 
-Humectació de la superfície 
-Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
-Col·locació de la capa de morter 
-Humectació de les peces per col·locar 
-Col·locació de les peces 
-Humectació de la superfície 
-Confecció i col·locació de la beurada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
-Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
-Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
-En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal: >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
-Nivell: ± 10 mm 
-Planor: ± 4 mm/2 m 
-Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 
-Replanteig: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 

 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
-Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 
-Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
-Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
panot. 



 

 

 
-Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
-Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
-Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
-Inspecció visual de la unitat acabada. 
-Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de 
la DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
-Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
-Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
-Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
-Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació del llit de sorra 
-Compactació i col·locació de les peces 
-Rejuntat de les peces amb morter 
-Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació del llit de sorra 
-Col·locació i compactació dels llambordins 
-Rebliment dels junts amb sorra 
-Compactació final dels llambordins 
-Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació de la base de morter sec 
-Humectació i col·locació dels llambordins 
-Compactació de la superfície 
-Humectació de la superfície 
-Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
-Comprovació del nivell de la base de formigó 
-Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
-Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
-Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
-Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
-Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
-En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 



 

 

 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials. 

 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces: <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
-Nivell: ± 12 mm 
-Replanteig: ± 10 mm 
-Planor: ± 5 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT. 

 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de 
millorar l'adherència. 
-El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la 
superfície. 
-El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als 
vehicles auxiliars de l'obra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
-Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 
-Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 



 

 

 

F9H1_01 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que 
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, 
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
-Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
-Comprovació de la superfície d'assentament 
-Extensió de la mescla 
-Compactació de la mescla 
-Execució de junts de construcció 
-Protecció del paviment acabat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents: 
-Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
-Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons 
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 
542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes 
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
-Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm 
Nivell de la capa base: ± 15 mm 
-Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o 
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions 
atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG- 
3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 
transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que 
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en 
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència 
adicional. 



 

 

 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha 
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha 
d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora 
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, 
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en 
cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 
bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i 
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara 
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt 
longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram 
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a 
la temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i 
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla 
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima 
prescrita a la fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins 
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara 
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de 
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt 
i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels 
assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 



 

 

 
contención de vehículos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 
d'un tram de prova, per comprovar: 
-La fórmula de treball 
-Els equips proposats pel contractista 
-La forma específica d'actuació dels equips 
-La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
-Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
-Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
-500 m de calçada 
-3.500 m2 de calçada 
-la fracció construïda diàriament 
-Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
-Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 
l'UNE-EN 13108-20 
-Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
-Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes 
-Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 
-Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
-Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
-Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
-El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
-La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
-Nombre de passades de cada compactador 
-Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 
següents criteris: 
-500 m de calçada 
-3.500 m2 de calçada 
-la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per 
determinar: 
-Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
-Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 
542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament 
-Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la 
obra, abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas 
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 
3. 

 

 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Regs amb emulsions bituminoses. 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 



 

 

 
-Reg d'imprimació (IMP) 
-Reg d'adherència (ADH) 
-Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
-Preparació de la superfície existent. 
-Aplicació del lligant bituminós. 
-Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
En el reg d'adherència: 
-Preparació de la superfície existent. 
-Aplicació del lligant bituminós. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant o producte de cura. 

 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
-C50BF4 IMP 
-C60BF4 IMP 
Dotació del lligant: 
-Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
-En tots els casos: > = 500 g/m2. 

 
REG D'ADHERÈNCIA: 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 
Dotació del lligant: 
-En tots els casos: >= 200 g/m2. 
-La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus 
formigó bituminós: >= 250 g/m2. 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de 
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 
-Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
-Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 

 
REG DE CURA: 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
-C60B3 CUR 
-C60B2 CUR 
Dotació del lligant: 
-Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
-En tots els casos: >= 300 g/m2. 

 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució 
uniforme. 
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una 
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes. 
Ha de complir, a més, les següents condicions: 
-% material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
-% partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
-Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
-Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
La dotació del granulat de cobertura: 
-La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg 
sota l'acció del trànsit. 
-En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria 
solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una 
vegada aplicat el reg. 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho 
autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat 
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les 
indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió 



 

 

 
de dues franges. 

 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície 
existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta 
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de 
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h 
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular 
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h 
de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la 
dotació aprovada per la DF. 

 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de 
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 
bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que 
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a 
element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la 
superfície aplicada. 

 
REG DE CURA: 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la 
dotació aprovada per la DF . 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 

 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 

 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
-Una longitud de 500 m de calçada. 
-Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
-La superfície regada diàriament. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
-Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres 
recollides en safata, en un nombre de punts >=3. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
-Regs d'imprimació i de cura: 
-Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
-Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 
-Regs d'adherència: 



 

 

 
-Dotació mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista 
-Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats. 
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, 
les tasques de control a realitzar són les següents: 
- 
Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts 
aleatoris. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
REGS D'ADHERÈNCIA: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
-Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 
-Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 
25 % de 6 MPa. 
-Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 
MPa. 
Actuació en cas d'incompliment: 
-Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla 
bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del 
contractista. 
-Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la 
mescla bituminosa superior. 

 
 

F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
-Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació de la zona de treball 
-Tallat i doblegat de l'armadura 
-Neteja de les armadures 
-Neteja del fons de l'encofrat 
-Col·locació dels separadors 
-Muntatge i col·locació de l'armadura 
-Subjecció dels elements que formen l'armadura 
-Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 



 

 

 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
-Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 
-Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
-Posició: 
-En series de barres paral·leles: ± 50 mm 
-En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 

 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE). 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
-Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 



 

 

 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
-Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
-Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
-El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
-Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
-El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
-L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost) 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
-Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
-Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
-Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
-Rectitud. 
-Lligams entre les barres. 
-Rigidesa del conjunt. 
-Netedat dels elements. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 



 

 

 

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i 
reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
-Marques longitudinals 
-Marques transversals 
-Marques superficials 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
-Vials públics 
-Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació de la superfície existent 
-Replanteig i premarcat 
-Aplicació de la marca vial 
-Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
-En funció de la seva vida útil: 
-Permanents (P) 
-Temporals (T) 
-En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
-Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
-Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
-Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
-Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
-En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
-Estructurades (E) 
-No estructurades (NE) 
-En funció d'altres usos especials: 
-Sonores (S) 
-Fàcils d'eliminar (F) 
-De emmarcar (B) 
-Emmascaradora (M) 
-En forma de tauler d'escacs (D) 
-En funció de la forma d'aplicació: 
-Marques vials "in situ" 
-Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en 
el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les 
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
-Pintures: 720 g/m2 
-Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
-Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
-Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
-Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
-Replanteig: ± 3,0 cm 
-Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 

 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar 
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre 
gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 
afegides al material base: 
-Pintures: 480 g/m2 
-Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
-Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 



 

 

 
-Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
-Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 

 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma 
UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
-En funció de la seva vida útil: 
-Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb 
trànsit convencional. 
-En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
-Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec 
i amb humitat. 
-Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 
sec, amb humitat i pluja. 
-En funció d'altres usos especials: 
-Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). 
Seran permanents i de tipus II (RR). 
-De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques vials 
per a millorar el seu contrast. 
-En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 
senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera 
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions 
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la 
norma UNE-EN 13197, complirà: 
-Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
-Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport 
sobre el que s'ha d'aplicar: 
-En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial 
existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
-En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 
700.10 del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de 
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
-Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
-Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
-Identificació del fabricant 
-Dosificacions 
-Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
-Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que 
estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que 
especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la 
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent 
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
-Fitxa tècnica de cada màquina 
-Requisits associats a cada classe de màquina 
-Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada 
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a 
determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i 
s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la 



 

 

 
causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat 
(paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a 
l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, 
per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la 
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del 
corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la 
marca sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 

 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment 
executada sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
*Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
*UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
-Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
-Revisió de la data de fabricació dels materials. 
-Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent 
informació: 
-Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
-Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
-Tipus i dimensions de la marca vial. 
-Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
-Data de posada en obra. 
-Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
-Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca 
vial aplicada. 
-Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
-Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 
maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 



 

 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions 
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents 
supòsits: 
-Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
-La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 
vigent. 
-Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 
l'obra. 
-El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades. 
-El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits 
especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
-Mètode d'assaig puntual: 
-Es realitzarà amb equips portàtils. 
-Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
-Mètode d'assaig continu: 
-Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
-Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
-La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 
addicionals. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de 
garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les 
marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els 
requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, 
per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

 

 
FBB1 - SENYALS VERTICALS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
-Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
-Vials públics 
-Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Replanteig 
-Fixació del senyal al suport 
-Comprovació de la visibilitat del senyal 
-Correcció de la posició si fos necessària 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
-Verticalitat: ± 1° 

 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 



 

 

 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada: >= 50 cm 

 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 

 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
-Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
-Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
-Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
-Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 
-Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 
en l'apartat de control de materials (S). 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
-Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
-Caixa de formigó 
-Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
-Comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació del formigó de la solera 
-Muntatge de l'encofrat 
-Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 



 

 

 
-Col·locació del formigó de la caixa 
-Desmuntatge de l'encofrat 
-Cura del formigó 
En caixa de maó: 
-Comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació del formigó de la solera 
-Col·locació dels maons amb morter 
-Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
-Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
-Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
-Desviació lateral: 
-Línia de l'eix: ± 24 mm 
-Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
-Nivell soleres: ± 12 mm 
-Gruix (e): 
-e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
-e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts: <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
-Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 
-Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm 

 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 

 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 



 

 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C 
«Drenaje superficial». 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

 

 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
-Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
-Filtre per a bonera sifònica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Comprovació de la superfície de recolzament 
-Col·locació del morter, si és el cas 
-Col·locació de l'element 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. 
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
-Guerxament: ± 2 mm 
-Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
-Seguiment del procés de col·locació. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
-Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
-Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 



 

 

 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

 
 

FR3S - APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície 
enjardinada. 
Els objectius principals de l'encoixinament son: 
-Optimització de l'ús de l'aigua 
-Control de les males herbes 
-Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl 
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests: 
-Millora de les característiques del sòl 
-Millora dels aspectes estètics 
-Control de l'erosió 
-Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la 
proporció indicades a la DT. 
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en 
arbustos i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats. 
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari 
que cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un radi superior en 30 
cm al del pa de terra. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre 
l'encoixinament. 
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal 
eliminar-les. 
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, 
especialment si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic. 
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NTJ 05A:2004 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients. 
Encoixinats. 

 

 
E89 - PINTATS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superficies següents: 
-Superfícies de fusta 
-Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
-Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
-Estructures 
-Paraments 
-Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
-Elements de protecció (baranes o reixes) 
-Elements de calefacció 
-Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 



 

 

 
-Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 

 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
-Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
-Humitat relativa de l'aire > 60% 
-En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 

 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
-Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
-Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
-Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 
d'aigua durant un cert temps. 

 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
-Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
-Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
-Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 



 

 

 
-Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 

 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
-Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
-Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat. 

 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
-Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
-Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
-Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 

 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 

 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
-Inspecció visual de la superfície a pintar. 
-Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
-Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808) 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
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AMIDAMENTS 
 

 
 

CODI  DESCRIPCIÓ  UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA  PARCIALS QUANTITAT 
 

CAPI TOL 001 OBRA CI VI L - ROTONDA   
 

F219FBC0  m     Tall en pavim ent de m escla bitum inosa de 15 cm  de fondària com 
 

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts 
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 

Tall ex terior  1  39,00  39,00 

Tall interior  1  27,00  27,00 
 

 
F2194X K1  m 2  Dem olició de pavim ent de m escla bitum inosa, de fins a 20 cm  de g 

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb 
compressor i càrrega sobre camió 

 
66,00 

 

1  67,00  67,00 
 

 
F221D6J2  m 3  Excavació per  a caixa de pavim ent en terreny de trànsit (SPT >50 

 

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora 
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió 

1  67,00  67,00 

 
67,00 

 

 
F227T00F  m 2  Repàs  i piconatge de caixa de pavim ent,  am b com pactació del 95% 

 

Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM 
 

1  67,00  67,00 

 
67,00 

 

 
F971NM11  m 3  Base per  a rigola de form igó no estructural de 15 N/m m 2 de resis 

Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N /mm2 de resistència mínima a compressió, abo- 
cat des de camió i acabat reglejat 

 
67,00 

 

1  39,00  0,30  0,30  3,51 
 

 
F97422EA  m l   Rigola de 20 cm  d'am plària am b peces  de m orter  de cim ent de colo 

 

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x 20x 8 cm,  col—
lo- cades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc 

1  39,00  39,00 

 
3,51 

 

 
F966AAKD  m l  VORADA  REMUNTABLE TIPUS AMERICÀ 

 

Vorada corba de formigó amb ratllat superior (tipus remuntable americà), doble capa, amb peça de 
formigó normalitzada tipus  C 9 de 13x 25 cm segons U N E 127340, de secció i longitut 18 cm (tipus 
B) de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió U (R-6 M Pa) se- 
gons U N E-EN 1340, col—locada sobre base de formigó no estructural de 15 N /mm2 de 
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. 

 

 
1  38,00  38,00 

 
39,00 

 

 
F96615DD  m     Vorada  corba  de form igó, m onocapa, tipus P1 d'ajardinam ent,  de c 

 

Vorada corba de formigó, monocapa, tipus P1 d'ajardinament, de classe climàtica B, classe resistent 
a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 M Pa) segons U N E-EN 1340, col—locada sobre 
base de formigó no estructural de 15 N /mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm 
d'alçà- 
ria, i rejuntada amb morter 

 
38,00 

 

1  27,00  27,00 
 

 
F9231J10  m 3  Subbase de grava  de pedrera de pedra  granítica, grandària m àxi 

Subbase de grav a de pedrera de pedra granítica, grandària màx ima de 50 a 70 mm, amb estesa i pi- 
conatge del material 

 
27,00 
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AMIDAMENTS 
 

 
 

CODI  DESCRIPCIÓ  UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA  PARCIALS QUANTITAT 
 

1  0,15  48,00  7,20 
 

 
F9365G11  m 3  Base de form igó HM -20/P/20/I,  de consistència plàstica i grandàr 

 

Base de formigó H M -20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm, 
abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat 

1  0,15  48,00  7,20 

 
7,20 

 

 
F9F1512B  m 2  Pavim ent de llam bordins de form igó de form a rectangular de 10x20 

Pav iment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x 20 cm i 8 cm de gruix ,   col—
locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment 

 
7,20 

 

1  48,00  48,00 
 

 
F2264C0F  m 3  Terraplenada i piconatge per  a coronació de terraplè am b m ater 

 

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material seleccionat de la pròpia ex cav ació, 
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM 

1  55,00  0,21  11,55 

 
48,00 

 

 
F2241010  m 2  Acabat i allisada de talussos, am b m itjans m ecànics 

 

Acabat i allisada de talús del 10% de pendent en centre de rotonda, amb mitjans mecànics 
 

1  55,00  55,00 

 
11,55 

 

 
F7B451D0  m 2  Geotèxtil form at per  feltre de polièster no teixit l l igat m ecàni 

Geotèx til  antiarrels format per feltre de polièster no teix it lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, 
col—locat sense adherir 

 
55,00 

 

1  55,00  55,00 
 

 
FR3SE454  m 2  Encoixinam ent am b escorça de pi de 30 a 50 m m , subm inistrada en 

 

Encoix inament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada 
amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm 

1  55,00  55,00 

 
55,00 

 

 
F2R450E0  u  Càrrega  am b m itjans m ecànics i transport de terres  a instal—la 

 

C àrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal—lació autoritzada de gestió de  
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. 
U nitat d'amidament = unitat de contenidor 

 
55,00 

 
12,00 
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CODI  DESCRIPCIÓ  UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA  PARCIALS QUANTITAT 
 

CAPI TOL 002 S ANEJAMENT - ROTONDA                                                                                                                                                     
 

FD5JB38E  u  Caixa per  a em bornal de 70x30x85  cm , am b parets de 29 cm  de grui 

C aix a per a embornal de 70x 30x 85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i 
lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó 
H M -20/P/20/I 

 

2  2,00 
 

 
FD5ZJJJ4  u  Bastim ent i reixa practicable per  a em bornal, de fosa  grisa de 

Bastiment i reix a practicable per a embornal, de fosa grisa de 700x 300x 50 mm ex teriors i 52 kg de 
pes, col—locat amb morter 

 
2,00 

 
 

 
Z9522013  PA   TASQUES  DE CONEX IÓ AL  CLAVEGUERAM 

 

Tasques de canalització amb tub de PVC de diàmetre nominal mínim 250 mm, de formació helicoïdal 
amb perfil rígid nerv at ex teriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiv a de po- 
liuretà i col—locat al fons de la rasa (inclosa) i recobert de formigó. 
Inclòs tasques necessàries per a la conex ió a clav egueram ex istent. 

2,00 

 
1,00 
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CODI  DESCRIPCIÓ  UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA  PARCIALS QUANTITAT 
 

CAPI TOL 003 OBRA CI VI L - I LLETA                                                                                                                                                             
 

F96AUA30  PA   Vorada  de xapa d'acer galvanitzat de 10 m m de gruix i 350 m m d'a 
 

Formació de perímetre per a illeta urbana formada per: 
-Vorada de x apa d'acer galv anitzat de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements d'ancorat- 
ge (perfils tipus L 60.8 col.locats cada 1 m) fix ats mecànicament al pav iment d'asfalt i soldats a la x a- 
pa. 
- Entramat (1,20 m x 1,20 m) de passamans metàl.lics  100.8 soldats al perímetre i entre ells, per a 
rigidització del conjunt. 
Inclòs dues mans prèv ies d'imprimació antiox idant i dues d'acabat. 

 
 
 

 
F9231J10  m 3  Subbase de grava  de pedrera de pedra  granítica, grandària m àxi 

Subbase de grav a de pedrera de pedra granítica, grandària màx ima de 50 a 70 mm, amb estesa i pi- 
conatge del material 

1,00 

 

1  66,00  0,15  9,90 
 

 
F9365G11  m 3  Base de form igó HM -20/P/20/I,  de consistència plàstica i grandàr 

 

Base de formigó H M -20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm, 
abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat 

1  66,00  0,15  9,90 

 
9,90 

 

 
E898E470  m 2  Pintat de param ent horitzontal exterior de cim ent,  am b pasta  plà 

 

Pintat de parament horitzontal ex terior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat tex turat, 
amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat 

1  66,00  66,00 

 
9,90 

 

 
E8985BJ0  m l   Pintat de param ent vertical d'acer, am b esm alt sintètic, am b due 

Pintat de cantell metàl.lic de la illeta amb franjes de seny alització blaques i v ermelles , amb esmalt 
sintètic i projecció de microesferes retroreflectants. 

 
66,00 

 
39,00 
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AMIDAMENTS 
 

 
 

CODI  DESCRIPCIÓ  UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA  PARCIALS QUANTITAT 
 

CAPI TOL 004 MODI FI CACI Ó VORERA   
 

F2192C05  m     Dem olició de vorada am b rigola de form igó col—locada sobre  form i 
 

Demolició de v orada amb rigola de formigó col—locada sobre formigó amb compressor i càrrega 
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor 

Cantonada C Indústria  1  2,82  2,82 

Cantonada C Del Riu  1  5,72  5,72 
 

 
F2194JK1  m 2  Dem olició de pavim ent de panots col—locats sobre  form igó, de fin 

 

Demolició de pav iment de panots col—locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2  
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió 

Cantonada C Indústria  1  0,50  0,50 

Cantonada C Del Riu  1  2,00  2,00 

 
8,54 

 

 
F222D123  m 3  Excavació de rasa de fins a 1 m d'am plària i fins a 2 m de fon 

 

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb com- 
pressor i càrrega mecànica del material ex cav at 

Cantonada C Indústria  1  3,00  0,30  0,40  0,36 

Cantonada C Del Riu  1  6,00  0,30  0,40  0,72 

 
2,50 

 

 
F971NM11  m 3  Base per  a rigola de form igó no estructural de 15 N/m m 2 de resis 

 

Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N /mm2 de resistència mínima a compressió, abo- 
cat des de camió i acabat reglejat 

Cantonada C Indústria  1  3,00  0,30  0,30  0,27 

Cantonada C Del Riu  1  6,00  0,30  0,30  0,54 

 
1,08 

 

 
F97422EA  m l   Rigola de 20 cm  d'am plària am b peces  de m orter  de cim ent de colo 

 

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x 20x 8 cm,  col—
lo- cades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc 

Cantonada C Indústria  1  3,00  3,00 

Cantonada C Del Riu  1  6,00  6,00 

 
0,81 

 

 
F966A5ED  m     Vorada  corba  de form igó, doble capa,  am b secció norm alitzada d 

 

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C 2 de 30x 22 cm segons 
U N E 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió U (R-6 
M Pa) segons U N E-EN 1340, col—locada sobre base de formigó no estructural de 15 N /mm2 de 
re- sistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

Cantonada C Indústria  1  3,00  3,00 

Cantonada C Del Riu  1  6,00  6,00 

 
9,00 

 

 
F9E1320A  PA   Pavim ent de panot  per  a vorera gris de 20x20x4  cm , classe 1a, pr 

 

Reparació v orera consistent en: 
Pav iment de panot per a v orera gris de 20x 20x 4 cm, classe 1a, preu alt, col—locat a l'estesa 
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland 

 
9,00 

 

1,00 
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AMIDAMENTS 
 

 
 

CODI  DESCRIPCIÓ  UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA  PARCIALS QUANTITAT 
 

CAPI TOL 005 S ENYALI TZACI Ó VERTI CAL   
 

FBB1B111 u  Placa triangular per  a senyals de trànsit, d'alum ini anoditzat 
 

SEN YAL  P-4 (perill rotonda) 
Placa triangular per a seny als de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmi- 
na retrorreflectora classe RA1, fix ada mecànicament . 
Inclòs base i poste. 

 
 

 
FBB12252  u  Placa circular per  a senyals de trànsit, d'alum ini anoditzat, 

 

SEN YAL R-402 (sentit circul.lar obligatori en rotonda) 
Placa circular per a seny als de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmi- 
na retrorreflectora classe RA1, fix ada mecànicament. 
Inclòs base  i poste. 

3,00 

 
 

 
FBB1B351 u  Placa octogonal per  a senyals de trànsit, d'alum ini anoditzat, 

 

SEN YAL R-2 (Stop) 
Placa octogonal per a seny als de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb là- 
mina retrorreflectora classe RA1, fix ada mecànicament. 
Inclòs base i poste. 

3,00 

 
 

 
ZZA31519  PA   Retirada, canvi i/o m odificació de la senyalització vertical en 

Retirada, canv i i/o modificació de la seny alització v ertical en àmbit d'actuació i carrers confluents que 
es v egin afectades per la nov a situació de trànsit. 

3,00 

 
1,00 
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AMIDAMENTS 
 

 
 

CODI  DESCRIPCIÓ  UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA  PARCIALS QUANTITAT 
 

CAPI TOL 006 S ENYALI TZACI Ó HORI TZONTAL                                                                                                                                          
 

FBA24517  m     Pintat sobre  pavim ent de m arca vial transversal contínua per  a ú 
 

LÍN EES DE DETEN C IÓ DAVAN T PASSOS DE VIAN N AN TS 
Pintat sobre pav iment de marca v ial transv ersal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, 
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos 
components de color blanc i microesferes de v idre, aplicada amb màquina d'accionament manual 

2  11,00  22,00 

1  16,00  16,00 

1  10,00  10,00 
 

 
FBA25517  m     Pintat sobre  pavim ent de m arca vial transversal discontínua per 

 

LÍN EES DE DETEN C IÓ A L'EN TRADA DE ROTON DA 
Pintat sobre pav iment de marca v ial transv ersal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en 
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, 
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de v idre, aplicada 
amb màquina d'accionament manual 

 
48,00 

 
 

 
FBA31517  m 2  Pintat sobre  pavim ent de m arca vial superficial per  a ús perm ane 

 

PIN TAT ILLETES SEN YALITZAC IÓ SOBRE PAVIM EN T ASFÀLTIC 
Pintat sobre pav iment de marca v ial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb hu- 
mitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i mi- 
croesferes de v idre, aplicada amb màquina d'accionament manual 

Illeta 1                                                                16,27                                                                                16,27 

Illeta 2                                                                  9,79                                                                                  9,79 

75,00 

 

 
ZZZ31517  u  STOP 

 

PIN TAT SEN YALITZAC IÓ N ORM ALITZADA DE STOP 
Pintat sobre pav iment de marca v ial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb hu- 
mitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i mi- 
croesferes de v idre, aplicada amb màquina d'accionament manual 

 
26,06 

 
 
 
 

 
ZZA31517  u  CEDEIX  EL PAS 

 

PIN TAT SEN YALITZAC IÓ N ORM ALITZADA DE C EDEIX EL PAS 
Pintat sobre pav iment de marca v ial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb hu- 
mitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i mi- 
croesferes de v idre, aplicada amb màquina d'accionament manual 

1,00 

 
 

 
ZZA31518  PA   MODIFICACIÓ  I REPINTAT CARRERS  CONFLUENTS 

 

Esborrat, modificació i/o repintat de seny alització horitzontal de la seny alització afectada i dels carrers 
confluents. 
La pintura a emprar serà per ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus 
P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de v idre, apli- 
cada mecànicament mitjançant polv orització 

3,00 

 
 

 
FBA6U150  m     Banda  sonora de cautxú am b lam ines reflectants i antilliscants, 

 

Banda sonora de cautx ú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, 
amb la part proporcional d'elements terminals i fix ada al pav iment 

Carrer Indústria  2  3,00  6,00 

Carrer del Riu  2  3,00  6,00 

Carrer Jaume I  2  3,00  6,00 

1,00 

 
18,00 
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AMIDAMENTS 
 

 
 

CODI  DESCRIPCIÓ  UTS   LONGITUD  AMPLADA ALÇADA  PARCIALS QUANTITAT 
 

CAPI TOL 007 REPARACI ONS FERM                                                                                                                                                             
 

29522012  PA   TASQUES  DE  REPARACIÓ DEL FERM EX ISTENT 
 

Tasques de reparació de pav iment asfàltic, de freqüència mitjana per a tràfic pesat, format per: 

 
C ompost de capa granular de 25 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25 i barreja bituminosa 
en calent: capa base de 15 cm d'AC 32 base S, segons U N E-EN 13108-1; capa intermèdia de 7 
cm d'AC 22 bin D, segons U N E-EN 13108-1; capa de rodolament de 3 cm de BBTM 11B, segons 
U N E-EN 13108-2. 

 
1,00 
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01. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 

 
01.01. Preus bàsics 



 

LLISTAT  DE MATERIALS  VALORAT   (Pres) 
 
 
 

CODI  QUANTITAT  UD  DESCRIPCIÓ  PREU  IM PORT 
 

1  1,20 t  Material 1  132,82  159,24 

C iment pòrtland amb filler calcari C EM II/B-L 32,5 R segons U N E-EN 197-1, en sacs 
 

  Grup  1  ................................ 159,24 

A0124000 2,28 h Oficial 1a ferrallista 26,63 60,66 

A012D000 81,88  h Oficial 1a pintor 26,63 2.180,59 

A012F000 24,00  h Oficial 1a many à 27,05 649,20 

A012N000 173,90  h Oficial 1a d'obra pública 26,63 4.631,01 

A0134000 2,28 h Ajudant ferrallista 23,65 53,87 

A013D000 53,81  h Ajudant pintor 23,65 1.272,66 

A013F000 24,00  h Ajudant m any à 23,74 569,76 

A013P000 4,95 h Ajudant jardiner 28,32 140,18 

A0140000 138,45  h Manobre 22,23 3.077,79 

A0150000 101,21  h Manobre especialista 23,65 2.393,72 

      Grup  A01.............................. 15.029,44 

B0111000 91,92  m3 Material B0111000 2,14 196,71 

    Aigua    

      Grup  B01.............................. 196,71 

B0310020 4,38 t Material B0310020 22,33 97,75 

    Sorra de pedrera per a morters 
B0311010 0,41 t Material B0311010 20,80 8,52 

    Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons  
B0331Q10 0,98 t Material B0331Q10 20,76 20,27 

    Grav a de pedrera de pedra calcària, de grandària màx ima 20 mm, per a formigons  
B0332300 31,98  t Material B0332300 

Grav a de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 
24,52 784,08 

      Grup  B03.............................. 910,62 

B0512401 0,02 t Material B0512401 132,82 2,66 

C iment pòrtland amb filler calcari C EM II/B-L 32,5 R segons U N E-EN 197-1, en sacs 
B051E201  0,48 t  Material B051E201  205,93  98,85 

C iment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons U N E 80305, en sacs 
 

  Grup  B05.............................. 101,50 

B064300C 18,42  m3 Material B064300C 76,57 1.410,04 

    Formigó H M -20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màx ima del granulat 20 mm, 
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I 

   

B06NN14C 13,27  m3 Material B06NN14C 73,45 974,83 

    Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N /mm2, consistència plàstica i 
grandària màx ima del granulat 40 mm, H N E-15/P/40 

   

      Grup  B06.............................. 2.384,86 

B0710150 1,34 t Material B0710150 42,54 57,00 

    M orter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N /mm2), en sacs, de designació (G) segons 
norma U N E-EN 998-2 

   

B0710250 0,08 t Material B0710250 38,92 3,11 

    M orter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N /mm2), a granel, de designació (G) segons 
norma U N E-EN 998-2 

   

      Grup  B07.............................. 60,12 

B0A14200 2,28 Kg Material B0A14200 1,50 3,42 

    Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 
B0A62F90 132,00  u Material B0A62F90 2,26 298,32 

    Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, v olandera i femella    

      Grup  B0A ............................. 301,74 

B0B34234 136,66  m2 Material B0B34234 2,81 384,02 

M alla electrosoldada de barres corrugades d'acer M E 15x 15 cm D:6-6 mm 6x 2,2 m 
B500SD U N E-EN 10080 
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LLISTAT  DE MATERIALS  VALORAT   (Pres) 
 

 
CODI QUANTITAT  UD DESCRIPCIÓ PREU IM PORT 

     
Grup  B0B  

384,02 

B0F1D2A1  384,00  u  Material B0F1D2A1  0,23  88,32 

M aó calat, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, H D, segons la norma 
U N E-EN 771-1 

 

  Grup  B0F.............................. 88,32 

B44Z5026 492,19  Kg Material B44Z5026 2,34 1.151,72 

Acer S275JR segons U N E-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planx a, treballat al taller per a col—
locar amb cargols. 

 

  Grup  B44.............................. 1.151,72 

B7B151D0 60,50  m2 Material B7B151D0 0,83 50,22 

Geotèx til  antiarrels format per feltre de polièster no teix it, lligat mecànicament de 140 a 
190 g/m2 

 

  Grup  B7B ............................. 50,22 

B89ZB000 22,14  Kg Material B89ZB000 13,51 299,11 

    Esmalt sintètic 
B89ZQ000 99,00  Kg Material B89ZQ000 3,88 384,12 

    Pasta plàstica de picar    

      Grup  B89.............................. 683,23 

B8ZAA000 12,00  Kg Material B8ZAA000 14,68 176,16 

    Imprimació antiox idant 
B8ZAE000 9,90 Kg Material B8ZAE000 6,63 65,64 

    Imprimació al làtex    

      Grup  B8Z.............................. 241,80 

B965BAE0 39,90  m Material B965BAE0 56,22 2.243,18 

    Vorada recta de formigó amb ratllat superior (VORADA REM U N TABLE TIPU S AM 
ERIC À) , doble capa, amb secció normalitzada de calçada C 9 de 13x 25 cm segons U N 
E 127340 de secció i longitut 18 cm (tipus B) de classe climàtica B, classe resistent a 
l'abrasió H i classe resistent a flex ió U (R-6 M Pa) segons U N E-EN 1340. 

   

B96615D0 28,35  m Material B96615D0 7,56 214,33 

    Vorada  de formigó, monocapa, amb secció tipus P-1 d'ajardinament 20x 8 cm segons 
U N E 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a 
flex ió T (R-5 M Pa) segons U N E-EN 1340 

   

B966A5E0 9,45 m Material B966A5E0 67,12 634,28 

    Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C 2 de 30x 22 
cm segons U N E 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 
resistent a flex ió U (R-6 M Pa) segons U N E-EN 1340 

   

B96AUG30 66,00  m Material B96AUG30 28,70 1.894,20 

    - Vorada de passamà metàl.lic de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs perfils tipus 
L  60.8  cada 80 cm fix ats 

   

Grup  B96.............................. 4.985,99 
 

B97422E1  242,40  u  Material B97422E1  1,20  290,88 

Peça de morter de ciment color blanc, de 20x 20x 8 cm, per a rigoles 
 

Grup  B97.............................. 290,88 
 

B9E13200  4,08 m2  Material B9E13200  8,11  33,09 

Panot gris de 20x 20x 4 cm, classe 1a, preu alt 
 

Grup  B9E.............................. 33,09 
 

B9F15100  48,96  m2  Material B9F15100  17,97  879,81 

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x 20 cm i 8 cm de gruix , preu superior 
 

  Grup  B9F.............................. 879,81 

BBA17100 116,51  Kg Material BBA17100 3,98 463,71 

Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques v ials 
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LLISTAT  DE MATERIALS  VALORAT   (Pres) 
 

 
CODI QUANTITAT  UD DESCRIPCIÓ PREU IM PORT 
 
BBA1M200 

 
106,53  Kg 

 
Material BBA1M 200 

 
1,57 167,25 

    M icroesferes de v idre per a marques v ials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 
pluja 

   

      Grup  BBA............................. 630,97 

BBM1110B 3,00 u Material BBM 1110B 85,64 256,92 

    Placa triangular per a seny als de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada 
amb làmina retrorreflectora classe RA1 

   

BBM1260B 3,00 u Material BBM 1260B 162,08 486,24 

    Placa circular per a seny als de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, 
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1 

   

BBM1360B 3,00 u Material BBM 1360B 187,40 562,20 

    Placa octogonal per a seny als de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, 
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1 

   

BBMAU150 18,00  m Material BBMAU150 202,68 3.648,24 

    Banda sonora i reductora de v elocitat de cautx ú amb lamines reflectants i antilliscants, de 
5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i 
fix acions al pav iment 

   

BBMZ1C20 21,00  m Material BBM Z1C20 23,14 485,94 

    Suport de tub d'acer galv anitzat de 100x 50x 3 mm, per a seny alització v ertical    

      Grup  BBM ............................ 5.439,54 

BD5ZJJJ0 2,00 u Material BD5ZJJJ0 85,77 171,54 

Bastiment i reix a practicable per a embornal, de fosa grisa de 700x 300x 50 mm ex teriors i 
52 kg de pes 

 

  Grup  BD5 .............................   171,54 

BR3PE450 5,50 m3 Material BR3PE450 

Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 
62,96   346,28 

      Grup  BR3 .............................   346,28 

BZZZ004 1,00 u Material v ari 1.128,85   1.128,85 

BZZZZ01 1,00 PA Material BZZZZ01 3.268,02 3.268,02 

    M aterial v ari      

      Grup  BZZ .............................   4.396,87 

C1101200 17,22  h maquinària C1101200 

C ompressor amb dos martells pneumàtics 
21,29   366,55 

      Grup  C11..............................   366,55 

C13113B1 5,85 h maquinària C13113B1 120,52 704,44 

    Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 
C1311430 3,60 h maquinària C1311430 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
99,36   357,70 

C1312340 5,24 h maquinària C1312340 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
115,28   604,07 

C1313330 5,38 h maquinària C1313330 

Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
69,24   372,32 

C1331100 2,69 h maquinària C1331100 79,73 214,79 

    M otoaniv elladora petita 
C13350C0 3,51 h maquinària C13350C0 91,66 321,45 

    C orró v ibratori autopropulsat, de 12 a 14 t      

      Grup  C13..............................   2.574,76 

C1704200 9,60 h maquinària C1704200 

M esclador continu per a morter preparat en sacs 
2,04   19,58 

C1705600 2,02 h maquinària C1705600 2,45 4,94 

    Formigonera de 165 l 
C1705700 0,28 h maquinària C1705700 3,97 1,13 

    Formigonera de 250 l 
C170H000 11,22  h maquinària C170H000 12,57 141,04 

    M àquina tallajunts amb disc de diamant per a pav iment      
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LLISTAT  DE MATERIALS  VALORAT   (Pres) 
 
 
 

CODI  QUANTITAT  UD  DESCRIPCIÓ  PREU  IM PORT 
 
  Grup  C17.............................. 166,68 

C1B02A00 39,71  h maquinària C1B02A00 

M àquina per a pintar bandes de v ial, autopropulsada 
49,77 1.976,49 

      Grup  C1B ............................. 1.976,49 

C1RA2500 60,00  m3 maquinària C1RA2500 32,37 1.942,20 

Subministrament de contenidor metàl—lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus 
inerts o no especials 

 

  Grup  C1R ............................. 1.942,20 

C2005000 7,95 h maquinària C2005000 

Regle v ibratori 

6,31 50,19 

      Grup  C20.............................. 50,19 

D0391411 0,14 m3 Material D0391411 96,33 13,49 

Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra 
de pedrera, elaborada a l'obra 

 

  Grup  D03.............................. 13,49 

mo041 
 

 
mo087 

11,00  h 
 

 
11,00  h 

Oficial 1ª construcció  d'obra civ il. 

Oficial 1ª construcció d'obra civ il. 
Ajudant construcció d'obra civ il. 

23,30 
 

 
20,68 

256,30 
 

 
227,48 

    Ajudant construcció d'obra civ il.    

      Grup  m o0............................. 483,78 

mq01mot010b 1,00 h Motoaniv elladora de 154 kW 95,01 95,01 

mq01pan010a 2,00 h Pala carregadora sobre pneumàtics  de 120 kW/1,9 m ³ 51,04 102,08 

mq02cia020f 2,00 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 53,48 106,96 

mq02cia020j 1,00 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat 51,03 51,03 

mq02rot030b 1,00 h Compactadora  tàndem autopropulsat,  de 63 kW, de 9,65 t, am plada 52,19 52,19 

mq02rov 010i 2,00 h Compactador  m onocilíndric  v ibrant autopropulsat,  de 129 kW, de 1 79,32 158,64 

mq04cab010d 2,00 h Camió basculant de 14 t de càrrega, de 184 kW. 49,76 99,52 

mq04deq010 1,00 u Desplaçament de maquinària de fabricació de m escla bitum inosa en 125,70 125,70 

mq04tkt010 1,00 Km Transport d'àrids. 62,86 62,86 

mq04tkt020 1,00 Km Transport d'aglomerat. 62,86 62,86 

      Grup  m q0............................. 916,85 

mq10mbc010 2,00 h Central asfàltica contínua per a fabricació de barreja bituminos 393,39 786,78 

mq11bar010 2,00 h Escom bradora rem olcada amb m otor aux iliar 15,67 31,34 

mq11com 010 1,00 h Compactador  de pneumàtics  autopropulsat,  de 12/22 t 74,09 74,09 

mq11ex t030 1,00 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW 102,28 102,28 

      Grup  m q1............................. 994,49 

mt01arp060a 0,50 t Filler calcari, per a m escla bitum inosa en calent. 46,61 23,31 

mt01arp060b 0,26 t Filler calcari, per a m escla bitum inosa en calent 46,61 12,12 

mt01arp060c 0,13 t Filler calcari, per a m escla bitum inosa en calent 46,61 6,06 

mt01arp120akf 10,49  t Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en ca 10,12 106,16 

mt01arp120bkj 4,81 t Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en ca 10,52 50,60 

mt01arp120ckr 2,01 t Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en ca 11,54 23,20 

mt01zah020t 18,15  t Barreja de riu artificial ZA20, coeficient de Los Angeles <30, a 9,37 170,07 

      Grup  m t0.............................. 391,50 

mt14ebc010a 66,00  Kg Emulsió bituminosa,  tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, sego 0,28 18,48 

mt14ebc010g 33,00  Kg Emulsió bituminosa,  tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons 0,30 9,90 

mt14ebc020maj 0,40 t Betum asfàltic B60/70, segons PG-3. 333,50 133,40 

mt14ebc020nbk 0,20 t Betum asfàltic B40/50, segons PG-3 333,50 66,70 

mt14ebc020ojZ 0,01 t Betum asfàltic B60/70, segons PG-3 333,50 3,34 

      Grup  m t1.............................. 231,82 
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres) 
 

 
 

CODI  QUANTlTAT UD     DESCRIPCIÓ   PREU  IMPORT 
 

Resum  

Ma d'obra .. 16.289,14
Materials .. 25.751,47

Maquinaria .. 9.438,19

Altres... 291,73

ffiTAL. 49.027,30
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02. JUSTIFICACIÓ PREUS 

 
02.02. Partides 



 

QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 

 
 

CODI  QUANTITAT  UD    DESCRIPCIÓ  PREU  SUBTOTAL IM PORT 
 

CAPI TOL 001 OBRA CI VI L - ROTONDA 
 

F219FBC0 m Tall en pavim ent de m escla bitum inosa de 15 cm  de fondària com 

Tall en pav iment de mescla bituminosa  de 15 cm  de fondària  com  a mínim , amb màquina  tallajunts  amb dis c de 

  diamant,  per a delimitar la zona a demolir 

A0150000 0,17 h Manobre especialista  23,65  4,02 

C170H000 0,17 h maquinària C170H000  12,57  2,14 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001  4,00  0,08 

Suma la partida ........................................................  6,24 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,31 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  6,55 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EU ROS amb C IN QU AN TA-C IN C C ÈN TIM S 
 

F2194X K1  m 2    Dem olició de pavim ent de m escla bitum inosa, de fins a 20 cm  de g 

Dem olició de pav iment de mescla bituminosa,  de fins a 20 cm de gruix  i fins  a 2 m d'amplària,  am b compressor  i 
càrrega sobre cam ió 

A0150000 0,38 h Manobre especialista 23,65 8,99 

C1101200 0,19 h maquinària C1101200 21,29 4,05 

C1313330 0,02 h maquinària C1313330 69,24 1,38 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 9,00 0,18 

Suma la partida ........................................................  14,60 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,73 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  15,33 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QU IN ZE EU ROS amb TREN TA-TRES C ÈN TIM S 
 

F221D6J2  m 3    Excavació per  a caixa de pavim ent en terreny de trànsit (SPT >50 

Ex cav ació per a caix a de pav im ent en terreny  de trànsit (SPT >50), realitzada am b pala carregadora  am b escarifi- 
cadora i càrrega indirecta sobre camió 

C13113B1  0,07 h  maquinària C13113B1  120,52  8,44 

C1312340  0,07 h  maquinària C1312340  115,28  8,07 
 

Suma la partida ........................................................  16,51 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,83 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  17,34 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EU ROS amb TREN TA-QU ATRE C ÈN TIM S 
 

F227T00F  m 2    Repàs  i piconatge de caixa de pavim ent,  am b com pactació del 95% 

  Repàs i piconatge de caix a de pav iment, am b compactació  del 95% PM  
C1331100 0,03 h maquinària C1331100 79,73 2,39 

C13350C0 0,03 h maquinària C13350C0 91,66 2,75 

Suma la partida ........................................................  5,14 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,26 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  5,40 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C IN C EU ROS amb QU ARAN TA C ÈN TIM S 
 

F971NM11  m 3    Base per  a rigola de form igó no  estructural de 15 N/m m 2 de resis 

Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm 2 de resistència  mínim a a com pressió,  abocat des  de ca- 
mió i acabat reglejat 

A012N000 0,60 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 15,98 

A0140000 0,60 h Manobre 22,23 13,34 

B06NN14C 1,10 m 3 Material B06NN14C 73,45 80,80 

C2005000 0,06 h maquinària C2005000 6,31 0,38 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 29,00 0,58 

Suma la partida ........................................................  111,08 

Costos indirectes ...........................  5,00%  5,55 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  116,63 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C EN T SETZE EU ROS amb SEIXAN TA-TRES C ÈN TIM S 
 
 
 
 

22 de juny  de 2017  Pàgina  1 



 

QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 

 
 

CODI  QUANTITAT  UD    DESCRIPCIÓ  PREU  SUBTOTAL IM PORT 
 

F97422EA  m l    Rigola de 20 cm  d'am plària am b peces  de m orter  de cim ent de colo 

Rigola de 20 cm d'am plària amb peces de m orter de ciment de color blanc, de 20x 20x 8 cm, col—locades  amb  mor- 
ter i rejuntades  am b beurada de cim ent blanc 

A012N000 0,41 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 10,92 

A0140000 0,41 h Manobre 22,23 9,11 

B051E201 0,01 t Material B051E201 205,93 2,06 

B0710150 0,02 t Material B0710150 42,54 0,85 

B97422E1 5,05 u Material B97422E1 1,20 6,06 

C1704200 0,20 h maquinària C1704200 2,04 0,41 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 20,00 0,40 

Suma la partida ........................................................  29,81 

Costos indirectes ...........................  5,00%  1,49 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  31,30 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TREN TA-U N EU ROS amb TREN TA C ÈN TIM S 
 

F966AAKD  m l    VORADA  REM UNTABLE TIPUS AMERICÀ 

Vorada corba de form igó amb ratllat superior (tipus remuntable  americà),  doble capa, am b peça de formigó  normalit- 
zada tipus  C9 de 13x 25 cm segons UNE 127340, de secció i longitut 18 cm (tipus B) de classe  climàtica  B,  clas- 
se resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió U (R-6 MPa)  segons  UNE-EN  1340,  col—locada  sobre  base  de 
form igó no estructural de 15 N/m m2 de resistència m ínima a com pressió i de 25 a 30 cm d'alçària,  i rejuntada  am b 
morter. 

 

A012N000 0,51 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 13,58 

A0140000 0,51 h Manobre 22,23 11,34 

B06NN14C 0,12 m 3 Material B06NN14C 73,45 8,81 

B0710150 0,01 t Material B0710150 42,54 0,43 

B965BAE0 1,05 m Material B965BAE0 56,22 59,03 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 25,00 0,50 

Suma la partida ........................................................  93,69 

Costos indirectes ...........................  5,00%  4,68 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  98,37 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de N ORAN TA-VU IT EU ROS amb TREN TA-SET C ÈN TIM S 
 

F96615DD  m  Vorada  corba  de form igó, m onocapa, tipus P1 d'ajardinam ent,  de c 

Vorada corba de form igó, m onocapa,  tipus P1 d'ajardinament,  de classe clim àtica B, classe resistent a l'abrasió  H i 
classe resistent a flex ió T (R-5 M Pa) segons UNE-EN 1340, col—locada sobre base de formigó no estructural  de  15 
N/m m2 de resistència m ínima a compressió  i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada am b morter 

A012N000 0,57 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 15,18 

A0140000 0,57 h Manobre 22,23 12,67 

B06NN14C 0,11 m 3 Material B06NN14C 73,45 8,08 

B96615D0 1,05 m Material B96615D0 7,56 7,94 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 28,00 0,56 

Suma la partida ........................................................  44,43 

Costos indirectes ...........................  5,00%  2,22 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  46,65 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QU ARAN TA-SIS EU ROS amb SEIXAN TA-C IN C C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 
 

CODI QUANTITAT  UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IM PORT 
 

F9231J10  m 3    Subbase de grava  de pedrera de pedra  granítica, grandària m àxi 

Subbase de grav a de pedrera  de pedra  granítica,  grandària  màx im a de 50 a 70 mm,  am b estesa  i piconatge  del 
material 

A0140000 0,15 h Manobre 22,23 3,33 

B0332300 1,87 t Material B0332300 24,52 45,85 

C1331100 0,04 h maquinària C1331100 79,73 3,19 

C13350C0 0,02 h maquinària C13350C0 91,66 1,83 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 3,00 0,06 

Suma la partida ........................................................  54,26 

Costos indirectes ...........................  5,00%  2,71 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  56,97 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C IN QU AN TA-SIS EU ROS amb N ORAN TA-SET C ÈN TIM S 
 

F9365G11  m 3    Base de form igó HM-20/P/20/I,  de consistència plàstica i grandàr 

Base de form igó HM-20/P/20/I,  de consistència  plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm,  abocat des  de ca- 
mió am b estesa i v ibratge manual,  am b acabat reglejat 

A012N000 0,20 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 5,33 

A0140000 0,45 h Manobre 22,23 10,00 

B064300C 1,05 m 3 Material B064300C 76,57 80,40 

C2005000 0,45 h maquinària C2005000 6,31 2,84 

F9Z4MA16 6,66 m 2 Arm adura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada 4,42 29,44 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 15,00 0,30 

Suma la partida ........................................................  128,31 

Costos indirectes ...........................  5,00%  6,42 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  134,73 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C EN T TREN TA-QU ATRE EU ROS amb SETAN TA-TRES C ÈN TIM S 
 

F9F1512B  m 2    Pavim ent de llam bordins de form igó de form a rectangular de 10x20 

Pav im ent de llambordins  de formigó de form a rectangular  de 10x 20 cm i 8 cm de gruix ,   col—locats  amb m orter  
de ciment 1:4 i beurada de cim ent 

A012N000  0,35 h  Oficial 1a d'obra pública  26,63  9,32 

A0140000  0,44 h  Manobre  22,23  9,78 

A0150000  0,10 h  Manobre especialista  23,65  2,37 

B0111000  1,90 m 3    Material B0111000  2,14  4,07 

B9F15100  1,02 m 2    Material B9F15100  17,97  18,33 

D0701821  0,05 m 3    Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,  110,69  5,53 

A%AUX001  2,00 %  Altres A%AUX001  21,00  0,42 
 

Suma la partida ........................................................  49,82 

Costos indirectes ...........................  5,00%  2,49 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  52,31 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C IN QU AN TA-DOS EU ROS amb TREN TA-U N C ÈN TIM S 
 

F2264C0F  m 3    Terraplenada i piconatge per  a coronació de terraplè am b m ater 

Terraplenada  i piconatge per a coronació de terraplè amb m aterial seleccionat de la pròpia  ex cav ació,  en tongades 
de fins a 25 cm , amb una compactació  del 95 % del PM 

C13113B1  0,10 h  maquinària C13113B1  120,52  12,05 

C13350C0  0,10 h  maquinària C13350C0  91,66  9,17 
 

Suma la partida ........................................................  21,22 

Costos indirectes ...........................  5,00%  1,06 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  22,28 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VIN T-I-DOS EU ROS amb VIN T-I-VU IT C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 
 

CODI QUANTITAT  UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IM PORT 
 
F2241010  m 2    Acabat i allisada de talussos, am b m itjans m ecànics 

    Acabat i allisada de talús del 10% de pendent en centre de rotonda,  am b mitjans m ecànics    
A0140000 0,02 h Manobre 22,23 0,44 

C1312340 0,01 h maquinària C1312340 115,28 1,15  

Suma la partida ........................................................  1,59 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,08 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  1,67 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de U N EU ROS amb SEIXAN TA-SET C ÈN TIM S 
 

F7B451D0  m 2    Geotèxtil form at per  feltre de polièster no teixit l ligat m ecàni 

Geotèx til  antiarrels  form at per feltre  de polièster  no teix it lligat m ecànicament  de 140 a 190 g/m2,  col—locat 
sense adherir 

A012N000 0,04 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 1,07 

A0150000 0,04 h Manobre especialista 23,65 0,95 

B7B151D0 1,10 m 2 Material B7B151D0 0,83 0,91 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 2,00 0,04 

Suma la partida ........................................................  2,97 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,15 
 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EU ROS amb DOTZE C ÈN TIM S 

 
TOTAL  PARTIDA.....................................................  3,12 

 
FR3SE454  m 2    Encoixinam ent am b escorça de pi de 30 a 50 m m , subm inistrada en 

Encoix inament  am b escorça  de pi de 30 a 50 m m,  subm inistrada  en sacs  de 0,8 m3,  escam pada amb  mitjans 
manuals en capa uniforme de gruix  fins a 10 cm 

A013P000 0,09 h Ajudant jardiner 28,32 2,55 

BR3PE450 0,10 m 3 Material BR3PE450 62,96 6,30 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 3,00 0,06 

Suma la partida ........................................................  8,91 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,45 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  9,36 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de N OU EU ROS amb TREN TA-SIS C ÈN TIM S 
 

F2R450E0  u  Càrrega  am b m itjans m ecànics i transport de terres  a instal—la 

Càrrega amb m itjans mecànics  i transport de terres  a instal—lació  autoritzada  de gestió  de residus,  amb  
contenidor de 5 m 3 de capacitat. 
Unitat d'amidam ent = unitat de contenidor 

C1311430 0,30 h maquinària C1311430 99,36 29,81 

C1RA2500 5,00 m 3 maquinària C1RA2500 32,37 161,85 

Suma la partida ........................................................  191,66 

Costos indirectes ...........................  5,00%  9,58 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  201,24 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-C EN TS U N EU ROS amb VIN T-I-QU ATRE C ÈN TIM S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 de juny  de 2017  Pàgina  4 



 

QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 

 
 

CODI  QUANTITAT  UD    DESCRIPCIÓ  PREU  SUBTOTAL IM PORT 
 

CAPI TOL 002 S ANEJAMENT - ROTONDA 
FD5JB38E  u  Caixa per  a em bornal de 70x30x85  cm , am b parets de 29 cm  de grui 

Caix a per a em bornal de 70x 30x 85 cm,  am b parets  de 29 cm  de gruix  de m aó calat,  arrebossada  i lliscada  per 
dins i esquerdejat per fora amb m orter cim ent 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I 

A012N000 5,20 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 138,48 

A0140000 5,20 h Manobre 22,23 115,60 

B0512401 0,01 t Material B0512401 132,82 1,33 

B064300C 0,23 m 3 Material B064300C 76,57 17,61 

B0F1D2A1 192,00  u Material B0F1D2A1 0,23 44,16 

D0701821 0,24 m 3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 110,69 26,57 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 254,00 5,08 

Suma la partida ........................................................  348,83 

Costos indirectes ...........................  5,00%  17,44 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  366,27 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-C EN TS SEIXAN TA-SIS EU ROS amb VIN T-I-SET C ÈN TIM S 
 

FD5ZJJJ4  u  Bastim ent i reixa practicable per  a em bornal, de fosa  grisa de 

Bastim ent i reix a practicable per a embornal,  de fosa grisa de 700x 300x 50 mm  ex teriors  i 52 kg de pes,  col—
locat amb m orter 

A012N000 0,35 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 9,32 

A0140000 0,35 h Manobre 22,23 7,78 

B0710250 0,04 t Material B0710250 38,92 1,56 

BD5ZJJJ0 1,00 u Material BD5ZJJJ0 85,77 85,77 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 17,00 0,34 

Suma la partida ........................................................  104,77 

Costos indirectes ...........................  5,00%  5,24 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  110,01 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C EN T DEU EU ROS amb U N C ÈN TIM S 
 

Z9522013  PA     TASQUES  DE CONEX IÓ AL  CLAVEGUERAM 

Tasques de canalització  amb tub de PVC de diàm etre nom inal m ínim 250 m m,  de formació  helicoïdal  amb perfil rí- 
gid nerv at ex teriorment,  per anar formigonat,  unió elàstica amb m assilla adhesiv a de poliuretà  i col—locat  al fons  
de la rasa (inclosa) i recobert de formigó. 
Inclòs tasques necessàries  per a la conex ió a clav egueram  ex istent. 

A012N000 24,00  h Oficial 1a d'obra pública 26,63 639,12 

A0150000 24,00  h Manobre especialista 23,65 567,60 

BZZZZ01 1,00 PA Material BZZZZ01 3.268,02 3.268,02 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 1.207,00 24,14 

Suma la partida ........................................................  4.498,88 

Costos indirectes ...........................  5,00%  224,94 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  4.723,82 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QU ATRE M IL SET-C EN TS VIN T-I-TRES EU ROS amb VU ITAN TA-DOS C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 

 
 

CODI  QUANTITAT  UD    DESCRIPCIÓ  PREU  SUBTOTAL IM PORT 
 

CAPI TOL 003 OBRA CI VI L - I LLETA 
F96AUA30  PA     Vorada  de xapa d'acer galvanitzat de 10 m m de gruix i 350 m m d'a 

Formació de perím etre per a illeta urbana formada per: 
-Vorada de x apa d'acer galv anitzat de 10 mm  de gruix  i 150 mm  d'alçària,  inclòs  elements  d'ancoratge  (perfils  ti- 
pus L 60.8 col.locats  cada 1 m) fix ats mecànicam ent al pav im ent d'asfalt i soldats a la x apa. 
- Entramat (1,20 m x 1,20 m) de passamans  m etàl.lics   100.8 soldats al perímetre i entre ells,  per a rigidització  del 
conjunt. 
Inclòs dues mans prèv ies d'imprimació  antiox idant i dues d'acabat. 

 

A012F000 24,00  h Oficial 1a many à 27,05 649,20 

A013F000 24,00  h Ajudant m any à 23,74 569,76 

A012N000 8,00 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 213,04 

A0140000 8,00 h Manobre 22,23 177,84 

B96AUG30 66,00  m Material B96AUG30 28,70 1.894,20 

B44Z5026 492,19  Kg Material B44Z5026 2,34 1.151,72 

B0A62F90 132,00  u Material B0A62F90 2,26 298,32 

E89F5BJC 120,00  m Pintat de perfils metàl.lics  simples a l'esm alt sintètic, am b du 9,47 1.136,40 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 1.610,00 32,20 

Suma la partida ........................................................  6.122,68 

Costos indirectes ...........................  5,00%  306,13 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  6.428,81 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS M IL QU ATRE-C EN TS VIN T-I-VU IT EU ROS amb VU ITAN TA-U N C ÈN TIM S 
 

F9231J10  m 3    Subbase de grava  de pedrera de pedra  granítica, grandària m àxi 

Subbase de grav a de pedrera  de pedra  granítica,  grandària  màx im a de 50 a 70 mm,  am b estesa  i piconatge  del 
material 

A0140000 0,15 h Manobre 22,23 3,33 

B0332300 1,87 t Material B0332300 24,52 45,85 

C1331100 0,04 h maquinària C1331100 79,73 3,19 

C13350C0 0,02 h maquinària C13350C0 91,66 1,83 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 3,00 0,06 

Suma la partida ........................................................  54,26 

Costos indirectes ...........................  5,00%  2,71 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  56,97 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C IN QU AN TA-SIS EU ROS amb N ORAN TA-SET C ÈN TIM S 
 

F9365G11  m 3    Base de form igó HM-20/P/20/I,  de consistència plàstica i grandàr 

Base de form igó HM-20/P/20/I,  de consistència  plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm,  abocat des  de ca- 
mió am b estesa i v ibratge manual,  am b acabat reglejat 

A012N000 0,20 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 5,33 

A0140000 0,45 h Manobre 22,23 10,00 

B064300C 1,05 m 3 Material B064300C 76,57 80,40 

C2005000 0,45 h maquinària C2005000 6,31 2,84 

F9Z4MA16 6,66 m 2 Arm adura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada 4,42 29,44 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 15,00 0,30 

Suma la partida ........................................................  128,31 

Costos indirectes ...........................  5,00%  6,42 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  134,73 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C EN T TREN TA-QU ATRE EU ROS amb SETAN TA-TRES C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 
 

CODI QUANTITAT  UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IM PORT 
 

E898E470  m 2    Pintat de param ent horitzontal exterior de cim ent,  am b pasta  plà 

Pintat de param ent horitzontal ex terior de cim ent,  amb pasta  plàstica  de picar  am b acabat tex turat,  amb una capa 
d'im primació al làtex  diluït i dues d'acabat 

A012D000 0,13 h Oficial 1a pintor 26,63 3,46 

A013D000 0,02 h Ajudant pintor 23,65 0,47 

B89ZQ000 1,50 Kg Material B89ZQ000 3,88 5,82 

B8ZAE000 0,15 Kg Material B8ZAE000 6,63 0,99 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 4,00 0,08 

Suma la partida ........................................................  10,82 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,54 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  11,36 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ON ZE EU ROS amb TREN TA-SIS C ÈN TIM S 
 

E8985BJ0  m l    Pintat de param ent vertical d'acer, am b esm alt sintètic, am b due 

Pintat de cantell metàl.lic de la illeta am b franjes de seny alització blaques  i v ermelles  , amb esm alt sintètic  i projec- 
ció de microesferes  retroreflectants. 

A012D000 0,20 h Oficial 1a pintor 26,63 5,33 

A013D000 0,02 h Ajudant pintor 23,65 0,47 

B89ZB000 0,26 Kg Material B89ZB000 13,51 3,51 

BBA1M200 0,60 Kg Material BBA1M 200 1,57 0,94 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 6,00 0,12 

Suma la partida ........................................................  10,37 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,52 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  10,89 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EU ROS amb VU ITAN TA-N OU C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 

 
 

CODI  QUANTITAT  UD    DESCRIPCIÓ  PREU  SUBTOTAL IM PORT 
 

CAPI TOL 004 MODI FI CACI Ó VORERA 
F2192C05  m  Dem olició de vorada am b rigola de form igó col—locada sobre  form i 

Dem olició de v orada am b rigola de formigó col—locada sobre form igó amb compressor i càrrega amb mitjans  m 
ecà- nics sobre cam ió o contenidor 

A0150000 0,23 h Manobre especialista 23,65 5,44 

C1101200 0,23 h maquinària C1101200 21,29 4,90 

C1313330 0,23 h maquinària C1313330 69,24 15,93 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 5,00 0,10 

Suma la partida ........................................................  26,37 

Costos indirectes ...........................  5,00%  1,32 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  27,69 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VIN T-I-SET EU ROS amb SEIXAN TA-N OU C ÈN TIM S 
 

F2194JK1  m 2    Dem olició de pavim ent de panots col—locats sobre  form igó, de fin 

Dem olició de pav iment de panots col—locats  sobre formigó,  de fins  a 20 cm  de gruix  i fins  a 2 m d'amplària,  am 
b com pressor i càrrega sobre cam ió 

A0150000 0,49 h Manobre especialista 23,65 11,59 

C1101200 0,21 h maquinària C1101200 21,29 4,47 

C1313330 0,03 h maquinària C1313330 69,24 2,08 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 12,00 0,24 

Suma la partida ........................................................  18,38 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,92 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  19,30 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIN OU EU ROS amb TREN TA C ÈN TIM S 
 

F222D123  m 3    Excavació de rasa de fins a 1 m d'am plària i fins a 2 m de fon 

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'am plària i fins a 2 m de fondària, en terreny  de trànsit, amb com pressor  i càrre- 
ga mecànica del m aterial ex cav at 

A0150000 1,85 h Manobre especialista 23,65 43,75 

C1101200 1,85 h maquinària C1101200 21,29 39,39 

C1313330 1,85 h maquinària C1313330 69,24 128,09 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 44,00 0,88 

Suma la partida ........................................................  212,11 

Costos indirectes ...........................  5,00%  10,61 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  222,72 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-C EN TS VIN T-I-DOS EU ROS amb SETAN TA-DOS C ÈN TIM S 
 

F971NM11  m 3    Base per  a rigola de form igó no  estructural de 15 N/m m 2 de resis 

Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm 2 de resistència  mínim a a com pressió,  abocat des  de ca- 
mió i acabat reglejat 

A012N000 0,60 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 15,98 

A0140000 0,60 h Manobre 22,23 13,34 

B06NN14C 1,10 m 3 Material B06NN14C 73,45 80,80 

C2005000 0,06 h maquinària C2005000 6,31 0,38 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 29,00 0,58 

Suma la partida ........................................................  111,08 

Costos indirectes ...........................  5,00%  5,55 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  116,63 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C EN T SETZE EU ROS amb SEIXAN TA-TRES C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 

 
 

CODI  QUANTITAT  UD    DESCRIPCIÓ  PREU  SUBTOTAL IM PORT 
 

F97422EA  m l    Rigola de 20 cm  d'am plària am b peces  de m orter  de cim ent de colo 

Rigola de 20 cm d'am plària amb peces de m orter de ciment de color blanc, de 20x 20x 8 cm, col—locades  amb  
mor- ter i rejuntades  am b beurada de cim ent blanc 

A012N000 0,41 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 10,92 

A0140000 0,41 h Manobre 22,23 9,11 

B051E201 0,01 t Material B051E201 205,93 2,06 

B0710150 0,02 t Material B0710150 42,54 0,85 

B97422E1 5,05 u Material B97422E1 1,20 6,06 

C1704200 0,20 h maquinària C1704200 2,04 0,41 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 20,00 0,40 

Suma la partida ........................................................  29,81 

Costos indirectes ...........................  5,00%  1,49 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  31,30 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TREN TA-U N EU ROS amb TREN TA C ÈN TIM S 
 

F966A5ED  m  Vorada  corba  de form igó, doble capa,  am b secció norm alitzada d 

Vorada  corba  de  form igó,  doble  capa,  amb  secció  normalitzada  de  calçada  C2  de  30x 22  cm  segons   UNE 
127340,  de  classe  clim àtica  B,  classe  resistent  a  l'abrasió  H  i  classe  resistent  a  flex ió  U  (R-6  MPa)  segons 
UNE-EN 1340, col—locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm 2 de resistència  mínim a a com 
pressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

A012N000  0,31 h  Oficial 1a d'obra pública  26,63  8,26 

A0140000  0,57 h  Manobre  22,23  12,67 

B06NN14C  0,11 m 3    Material B06NN14C  73,45  8,08 

B966A5E0  1,05 m  Material B966A5E0  67,12  70,48 

A%AUX001  2,00 %  Altres A%AUX001  21,00  0,42 
 

Suma la partida ........................................................  99,91 

Costos indirectes ...........................  5,00%  5,00 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  104,91 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C EN T QU ATRE EU ROS amb N ORAN TA-U N C ÈN TIM S 
 

F9E1320A  PA     Pavim ent de panot  per  a vorera gris de 20x20x4  cm , classe 1a, pr 

Reparació v orera consistent en: 
Pav iment de panot per a v orera gris de 20x 20x 4 cm, classe 1a, preu alt,  col—locat  a l'estesa  amb sorra-ciment  de 
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland 

A012N000 10,00  h Oficial 1a d'obra pública 26,63 266,30 

A0140000 10,00  h Manobre 22,23 222,30 

B0111000 0,03 m 3 Material B0111000 2,14 0,06 

1 0,01 t Material 1 132,82 1,33 

B9E13200 4,08 m 2 Material B9E13200 8,11 33,09 

D0391411 0,14 m 3 Material D0391411 96,33 13,49 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 489,00 9,78 

Suma la partida ........................................................  546,35 

Costos indirectes ...........................  5,00%  27,32 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  573,67 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C IN C -C EN TS SETAN TA-TRES EU ROS amb SEIXAN TA-SET C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 

 
 

CODI  QUANTITAT  UD    DESCRIPCIÓ  PREU  SUBTOTAL IM PORT 
 

CAPI TOL 005 S ENYALI TZACI Ó VERTI CAL 
FBB1B111 u  Placa triangular per  a senyals de trànsit, d'alum ini anoditzat 

SENYAL   P-4 (perill rotonda) 
Placa triangular per a seny als de trànsit, d'alum ini anoditzat,  de 90 cm  de costat,  acabada  amb làmina  retrorreflec- 
tora classe RA1, fix ada mecànicam ent . 
Inclòs base i poste. 

A012N000 0,30 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 7,99 

A0150000 0,30 h Manobre especialista 23,65 7,10 

BBM1110B 1,00 u Material BBM 1110B 85,64 85,64 

FBBZ1220 3,00 m Suport rectangular  de tub d'acer galv anitzat de 100x 50x 3 m m, col 29,46 88,38 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 15,00 0,30 

Suma la partida ........................................................  189,41 

Costos indirectes ...........................  5,00%  9,47 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  198,88 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de C EN T N ORAN TA-VU IT EU ROS amb VU ITAN TA-VU IT C ÈN TIM S 
 

FBB12252 u Placa circular per  a senyals de trànsit, d'alum ini anoditzat, 

SENYAL R-402 (sentit circul.lar obligatori en rotonda) 

  Placa circular per a seny als de trànsit, d'alumini anoditzat,  de 90 cm de diàmetre,  acabada  amb làmina  retrorreflec- 
tora classe RA1, fix ada mecànicam ent. 
Inclòs base  i poste. 

A012N000 0,30 h Oficial 1a d'obra pública  26,63  7,99 

A0140000 0,30 h Manobre  22,23  6,67 

BBM1260B 1,00 u Material BBM 1260B  162,08  162,08 

FBBZ1220 1,00 m Suport rectangular  de tub d'acer galv anitzat de 100x 50x 3 m m, col  29,46  29,46 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001  15,00  0,30 

Suma la partida ........................................................  206,50 

Costos indirectes ...........................  5,00%  10,33 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  216,83 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-C EN TS SETZE EU ROS amb VU ITAN TA-TRES C ÈN TIM S 
 

FBB1B351 u Placa octogonal per  a senyals de trànsit, d'alum ini anoditzat, 

SENYAL R-2 (Stop) 

  Placa octogonal per a seny als de trànsit, d'alum ini anoditzat,  de 90 cm  de diàmetre,  acabada  amb làmina  retrorre- 
flectora classe RA1, fix ada mecànicam ent. 
Inclòs base i poste. 

A012N000 0,30 h Oficial 1a d'obra pública  26,63  7,99 

A0140000 0,30 h Manobre  22,23  6,67 

BBM1360B 1,00 u Material BBM 1360B  187,40  187,40 

FBBZ1220 3,00 m Suport rectangular  de tub d'acer galv anitzat de 100x 50x 3 m m, col  29,46  88,38 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001  15,00  0,30 

Suma la partida ........................................................  290,74 

Costos indirectes ...........................  5,00%  14,54 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  305,28 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-C EN TS C IN C EU ROS amb VIN T-I-VU IT C ÈN TIM S 
 

ZZA31519 PA Retirada, canvi i/o m odificació de la senyalització vertical en 

Retirada,  canv i i/o m odificació  de la seny alització  v ertical  en àmbit d'actuació  i carrers  confluents  que  es  v egin 

  afectades  per la nov a situació de trànsit. 

A012N000 24,00  h Oficial 1a d'obra pública  26,63  639,12 

A0150000 24,00  h Manobre especialista  23,65  567,60 

BZZZ004 1,00 u Material v ari  1.128,85  1.128,85 

Suma la partida ........................................................  2.335,57 

Costos indirectes ...........................  5,00%  116,78 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  2.452,35 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS M IL QU ATRE-C EN TS C IN QU AN TA-DOS EU ROS amb TREN TA-C IN C C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 

 
 

CODI  QUANTITAT  UD    DESCRIPCIÓ  PREU  SUBTOTAL IM PORT 
 

CAPI TOL 006 S ENYALI TZACI Ó HORI TZONTAL 
FBA24517  m  Pintat sobre  pavim ent de m arca vial transversal contínua per  a ú 

LÍNEES DE DETENCIÓ DAVANT  PASSOS DE VIANNANTS 
Pintat sobre pav im ent de m arca v ial transv ersal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, am b hum itat i 
amb pluja, tipus P-RR,  de 40 cm  d'amplària,  amb plàstic  d'aplicació  en fred de dos  com ponents  de color blanc  i 
microesferes  de v idre, aplicada amb m àquina d'accionament manual 

A012D000 0,04 h Oficial 1a pintor 26,63 1,07 

A013D000 0,04 h Ajudant pintor 23,65 0,95 

BBA17100 0,41 Kg Material BBA17100 3,98 1,63 

BBA1M200 0,20 Kg Material BBA1M 200 1,57 0,31 

C1B02A00 0,04 h maquinària C1B02A00 49,77 1,99 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 2,00 0,04 

Suma la partida ........................................................  5,99 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,30 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  6,29 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EU ROS amb VIN T-I-N OU C ÈN TIM S 
 

FBA25517  m  Pintat sobre  pavim ent de m arca vial transversal discontínua per 

LÍNEES DE DETENCIÓ A L'ENTRADA  DE ROTONDA 
Pintat sobre pav im ent de m arca v ial transv ersal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, am b hum i- 
tat i am b pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació  pintat/no  pintat,  am b plàstic  d'aplicació  en fred 
de dos components  de color blanc i microesferes  de v idre, aplicada amb màquina d'accionam ent m anual 

A012D000 0,02 h Oficial 1a pintor 26,63 0,53 

A013D000 0,09 h Ajudant pintor 23,65 2,13 

BBA17100 0,27 Kg Material BBA17100 3,98 1,07 

BBA1M200 0,14 Kg Material BBA1M 200 1,57 0,22 

C1B02A00 0,01 h maquinària C1B02A00 49,77 0,50 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 3,00 0,06 

Suma la partida ........................................................  4,51 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,23 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  4,74 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QU ATRE EU ROS amb SETAN TA-QU ATRE C ÈN TIM S 
 

FBA31517  m 2    Pintat sobre  pavim ent de m arca vial superficial per  a ús perm ane 

PINTAT ILLETES SENYALITZACIÓ  SOBRE PAVIMENT  ASFÀLTIC 
Pintat sobre pav im ent de m arca v ial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,  amb humitat i amb plu- 
ja, tipus P-RR, am b plàstic d'aplicació en fred de dos components  de color blanc  i m icroesferes  de v idre,  aplicada 
amb m àquina d'accionament manual 

A012D000 0,08 h Oficial 1a pintor 26,63 2,13 

A013D000 0,04 h Ajudant pintor 23,65 0,95 

BBA17100 1,02 Kg Material BBA17100 3,98 4,06 

BBA1M200 0,50 Kg Material BBA1M 200 1,57 0,79 

C1B02A00 0,04 h maquinària C1B02A00 49,77 1,99 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 3,00 0,06 

Suma la partida ........................................................  9,98 

Costos indirectes ...........................  5,00%  0,50 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  10,48 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EU ROS amb QU ARAN TA-VU IT C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 
 

CODI QUANTITAT  UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IM PORT 
 

ZZZ31517  u  STOP 

PINTAT SENYALITZACIÓ  NORMALITZADA  DE STOP 
Pintat sobre pav im ent de m arca v ial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,  amb humitat i amb plu- 
ja, tipus P-RR, am b plàstic d'aplicació en fred de dos components  de color blanc  i m icroesferes  de v idre,  aplicada 
amb m àquina d'accionament manual 

 
 

A012D000 3,00 h Oficial 1a pintor 26,63 79,89 

A013D000 3,00 h Ajudant pintor 23,65 70,95 

BBA17100 5,00 Kg Material BBA17100 3,98 19,90 

BBA1M200 5,00 Kg Material BBA1M 200 1,57 7,85 

C1B02A00 3,00 h maquinària C1B02A00 49,77 149,31 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 151,00 3,02 

Suma la partida ........................................................  330,92 

Costos indirectes ...........................  5,00%  16,55 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  347,47 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-C EN TS QU ARAN TA-SET EU ROS amb QU ARAN TA-SET C ÈN TIM S 
 

ZZA31517  u  CEDEIX  EL PAS 

PINTAT SENYALITZACIÓ  NORMALITZADA  DE CEDEIX EL PAS 
Pintat sobre pav im ent de m arca v ial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,  amb humitat i amb plu- 
ja, tipus P-RR, am b plàstic d'aplicació en fred de dos components  de color blanc  i m icroesferes  de v idre,  aplicada 
amb m àquina d'accionament manual 

A012D000 3,00 h Oficial 1a pintor 26,63 79,89 

A013D000 3,00 h Ajudant pintor 23,65 70,95 

BBA17100 5,00 Kg Material BBA17100 3,98 19,90 

BBA1M200 5,00 Kg Material BBA1M 200 1,57 7,85 

C1B02A00 3,00 h maquinària C1B02A00 49,77 149,31 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 151,00 3,02 

Suma la partida ........................................................  330,92 

Costos indirectes ...........................  5,00%  16,55 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  347,47 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-C EN TS QU ARAN TA-SET EU ROS amb QU ARAN TA-SET C ÈN TIM S 
 

ZZA31518  PA     MODIFICACIÓ  I REPINTAT CARRERS  CONFLUENTS 

Esborrat,  modificació  i/o repintat de seny alització horitzontal de la seny alització afectada i dels carrers confluents. 
La pintura a em prar serà per ús permanent i retrorreflectant en sec, am b hum itat i amb pluja, tipus  P-RR,  am b plàs- 
tic d'aplicació en fred de dos com ponents  de color blanc i microesferes  de v idre, aplicada mecànicament  mitjançant 
polv orització 

A012D000 24,00  h Oficial 1a pintor 26,63 639,12 

A013D000 24,00  h Ajudant pintor 23,65 567,60 

BBA17100 30,00  Kg Material BBA17100 3,98 119,40 

BBA1M200 30,00  Kg Material BBA1M 200 1,57 47,10 

C1B02A00 24,00  h maquinària C1B02A00 49,77 1.194,48 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 1.207,00 24,14 

Suma la partida ........................................................  2.591,84 

Costos indirectes ...........................  5,00%  129,59 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  2.721,43 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS M IL SET-C EN TS VIN T-I-U N EU ROS amb QU ARAN TA-TRES C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 

 
 

CODI  QUANTITAT  UD    DESCRIPCIÓ  PREU  SUBTOTAL IM PORT 
 

FBA6U150  m  Banda  sonora de cautxú am b lam ines reflectants i antilliscants, 

Banda sonora de cautx ú amb lamines reflectants  i antilliscants,  de 5 cm  de gruix  i 90 cm  d'am plària,  amb la part 
proporcional  d'elements  terminals i fix ada al pav im ent 

A012N000 0,60 h Oficial 1a d'obra pública 26,63 15,98 

A0140000 0,60 h Manobre 22,23 13,34 

BBMAU150 1,00 m Material BBMAU150 202,68 202,68 

A%AUX001 2,00 % Altres A%AUX001 29,00 0,58 

Suma la partida ........................................................  232,58 

Costos indirectes ...........................  5,00%  11,63 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  244,21 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-C EN TS QU ARAN TA-QU ATRE EU ROS amb VIN T-I-U N C ÈN TIM S 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
 

 
 

CODI  QUANTITAT  UD    DESCRIPCIÓ  PREU  SUBTOTAL IM PORT 
 

CAPI TOL 007 REPARACI ONS FERM 
29522012  PA     TASQUES  DE  REPARACIÓ DEL FERM EX ISTENT 

Tasques de reparació de pav iment asfàltic, de freqüència mitjana per a tràfic pesat, form at per: 
 

Compost de capa granular de 25 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25 i barreja bitum inosa en calent:  capa 
base de 15 cm  d'AC  32 base S, segons  UNE-EN  13108-1;  capa  intermèdia  de  7  cm  d'AC  22  bin  D,  segons 
UNE-EN 13108-1;  capa de rodolam ent de 3 cm de BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2. 

mo041 11,00  h Oficial 1ª construcció  d'obra civ il. 23,30 256,30 

mo087 11,00  h Ajudant construcció d'obra civ il. 20,68 227,48 

mq04tkt010 1,00 Km Transport d'àrids. 62,86 62,86 

mq04cab010d 2,00 h Camió basculant de 14 t de càrrega, de 184 kW. 49,76 99,52 

mq01mot010b 1,00 h Motoaniv elladora de 154 kW 95,01 95,01 

mq02cia020j 1,00 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat 51,03 51,03 

mq02rov 010i 2,00 h Compactador  m onocilíndric  v ibrant autopropulsat,  de 129 kW, de 1 79,32 158,64 

mq01pan010a 2,00 h Pala carregadora sobre pneumàtics  de 120 kW/1,9 m ³ 51,04 102,08 

mq02cia020f 2,00 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 53,48 106,96 

mq11bar010 2,00 h Escom bradora rem olcada amb m otor aux iliar 15,67 31,34 

mq10mbc010 2,00 h Central asfàltica contínua per a fabricació de barreja bituminos 393,39 786,78 

mq04tkt020 1,00 Km Transport d'aglomerat. 62,86 62,86 

mq04deq010 1,00 u Desplaçament de maquinària de fabricació de m escla bitum inosa en 125,70 125,70 

mq11ex t030 1,00 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW 102,28 102,28 

mq02rot030b 1,00 h Compactadora  tàndem autopropulsat,  de 63 kW, de 9,65 t, am plada 52,19 52,19 

mq11com 010 1,00 h Compactador  de pneumàtics  autopropulsat,  de 12/22 t 74,09 74,09 

mt01zah020t 18,15  t Barreja de riu artificial ZA20, coeficient de Los Angeles <30, a 9,37 170,07 

mt14ebc010g 33,00  Kg Emulsió bituminosa,  tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons 0,30 9,90 

mt01arp120akf 10,49  t Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en ca 10,12 106,16 

mt01arp060a 0,50 t Filler calcari, per a m escla bitum inosa en calent. 46,61 23,31 

mt14ebc020maj 0,40 t Betum asfàltic B60/70, segons PG-3. 333,50 133,40 

mt14ebc010a 66,00  Kg Emulsió bituminosa,  tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, sego 0,28 18,48 

mt01arp120bkj 4,81 t Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en ca 10,52 50,60 

mt01arp060b 0,26 t Filler calcari, per a m escla bitum inosa en calent 46,61 12,12 

mt14ebc020nbk 0,20 t Betum asfàltic B40/50, segons PG-3 333,50 66,70 

mt01arp120ckr 2,01 t Material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en ca 11,54 23,20 

mt01arp060c 0,13 t Filler calcari, per a m escla bitum inosa en calent 46,61 6,06 

mt14ebc020ojZ 0,01 t Betum asfàltic B60/70, segons PG-3 333,50 3,34 

Suma la partida ........................................................  3.018,46 

Costos indirectes ...........................  5,00%  150,92 
 

TOTAL  PARTIDA.....................................................  3.169,38 
 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES M IL C EN T SEIXAN TA-N OU EU ROS amb TREN TA-VU IT C ÈN TIM S 
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03. RESUM DE PRESSUPOST 

Per contracte 
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