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Article 1. Definició i àmbit d’aplicació 
 
1.1. Definició 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix el conjunt de normes que, 
juntament amb les establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
Carreteres i Ponts (PG 3) de la Direcció de Carreteres, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 
1976, i el que s’assenyala en els plànols del Projecte, defineixen tots els requisits tècnics de 
les obres que són objecte d’aquest. 
 
És legal, a tots els efectes, per O.M. de 2 de juliol de 76, la publicació de dit Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals, editada pel Servei de Publicacions del Ministeri de 
Foment. 
 
El conjunt d’ambdós Plecs conté, a més, la descripció de les obres, les condicions que han 
de verificar els materials, les instruccions per a l’execució, amidament i abonament de les 
unitats d’obra, i són la norma i guia que han de seguir el Contractista i l’Enginyer Director. 
 
A més, són d’aplicació les O.M. de 21 de gener de 1988, de 8 de maig de 1989 i de 28 de 
setembre de 1989 sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts. 
 
 
1.2. Objecte del projecte 
 
El present Plec de Condicions és el que regularà les obres de construcció de “PROJECTE 
CONSTRUCTIU PER A L’ESTABILITZACIÓ DE LA PLATJA DE LA PUNTA, EN 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LA CONCESSIÓ DEL PORT ESPORTIU 
MUNICIPAL DE ROSES”. 
 
 
1.3. Descripció de les obres a realitzar segons el pl ec.  
 
El conjunt de les obres projectades en aigües de la Platja de la Punta, a realitzar per ordre 
de prioritat durant els mesos de gener a maig, o d’octubre a desembre de l’any d’actuació a 
partir de l’adjudicació de les obres del projecte. Consistiràn en la construcció d’un espigó 
transversal d’escullera de 80 m de longitud, situat a 150 m de l’Avinguda Rhode de Roses. 
 

1.3.1  Descripció de les obres   

 

Per qüestions econòmiques de cost molt inferior, es proposa l’execució de les obres per via 

terrestre envers la via marítima; el que suposa l’execució prèvia d’un camí d’accés de la 

maquinària, paral·lel al dic diapasó est de la riera de Ginjolers . 

 

1.3.1.1 Formació del camí d’accés a l’obra. 

 

El traçat del camí s’inicia en la plataforma de l’aparcament del Passeig Marítim de l’Avinguda 

de Rhode, i discòrrer adossat a la part interior de l’espigó o dic est de la riera de Ginjolers,  
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en una longitud de 200 m aproximadament (Perfils P-1 a P-13). En aquest punt de l’espigó 

finalitza la plataforma superior de llosa de formigó de 3 m d’amplada (Perfil P-1), per a 

passeig de vianants. 

A partir d’aquest punt esmentat, el camí d’accés continua adossat  interiorment i per sobre 

de l’espigó fins arribar a la plataforma final, a on s’hi emplaça la balisa de senyalització 

cardinal Sud, existent en una longitud de 123 m aproximadament.   

La disposició interior del camí, és conseqüència d’assolir una adequada  protecció  del 

mateix;  de l’onatge (provocat per el vent de llevant o garbí), en situacions de normalitat  

climatològica. 

El camí es formarà amb la sorra acumulada entre els espigons de la riera de Ginjolers, 

principalment a prop del Passeig Marítim, i  es col·locarà  adossada i sobre  el talús 

d’escullera interior de l’espigó est de la riera Ginjolers, fins a la cota + 0,25 m ; formant una 

plataforma horitzontal superior de 7 m en els primers 200 m de traçat (zona de la plataforma 

de formigó superior de l’espigó); i de 6 m en els últims 123 m de traçat (zona de plataforma 

d’escullera superior i fins arribar a la balisa de senyalització cardinal Sud). 

Es conformarà una capa de tot-ú artificial de 0,25 m de gruixària i de 7 m d’amplada en els 

primers 200 m, i de 6 m d’amplada en els últims 123 m; compactada al 100 % de Proctor 

Modificat; que serveixi de paviment de suport pel pas de la maquinària d’obra. 

 

El volum de sorra en la formació del camí s’estima en 3.398,25 m³ en els primers 200 m ; i 

de 418,74 m³ en els últims 123 m. 

El volum de base de tot-ú artificial en la plataforma superior del camí es quantifica en 362,77 

m³ en els primers 200 m ; i de 202,69 m³ en els últims 123 m. 

 

1.3.1.2 Desmuntatge d’un tram del dic diapasó est de la riera Ginjolers. 

 

D’acord la proposta de solucions de l’estudi d’estabilització de la platja de la Punta del 

CIIRC, es preveu el desmuntatge d’un tram de 123 m del dic diapasó est de la riera 

Ginjolers; fins a la cota -4,00 m; a fi de disminuir l’energia reflectida de l’onatge que 

potencialment pot entrar a la platja. 

 

En aquesta projecte es proposa el desmuntatge; (per a posterior reutilització); d’un tram de 

80 m del dic diapasó fins a la cota -4,00 m; així com un tram de 80 m; fins a la cota 0,00 m. 

 

S’ha d’esmentar expressament que durant el procés de desmuntatge es separaran les 

pedres d’escullera de pes superior a 2,5 t, de la resta; a fi de poder-les utilitzar en la  
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confecció en de la capa de protecció superior i laterals del nou espigó transversal. La resta 

de pedres d’escullera de pes inferior a 2,5 t es col·locaran en el nucli i en  la base de dragat 

del nou espigó. 

 

1.3.1.3 Dragat de les sorres en la zona del fons marí. 

 

D’acord amb l’estudi del CIIRC, es recomana un dragat del fons marí en la base del nou 

espigó, i reomplir-lo amb material de pedra d’escullera de entre 250 a 400 kg de pes; com a 

mínim; per tal de garantir l’estabilitat geotècnica i millorar la capacitat portant i transmissió de 

càrregues al terreny.  

S’ha considerat el dragat de 1,00 m de profunditat del fons marí.  

El volum total de dragat es de 1.877,15 m3. 

 

1.3.1.4 Confecció d’un tram de nou espigó transversal. 

 

El total de pedra d’escullera provinent del dic diapasó est de la riera Ginjolers; es re 

col·locarà en la formació de un tram de 80 m de longitud del nou espigó transversal; d’acord 

amb la secció estructural dissenyada i especificada en el present projecte. 

Es necessari el subministrament i col·locació de  diferents tipus de pedra d’escullera, tota 

provinent de recuperació: 

a)- 2.183,24 t de pes entre 250 a 400 Kg. per a la confecció del nucli i base de dragat del 

espigó 

b)- 4.785,39 t de pes superior a 2,5 t per a la confecció de les capes de protecció laterals i 

superior.   

c)- 3.416,41 t de pes entre 800 i 1.000 Kg per a la confecció de la base. 

 

 

1.3.1.5 Senyalització marítima del nou espigó transversal. 

 

Per evitar col·lisions d’embarcacions o dels diferents vehicles aquàtics amb l’espigó; es 

col·locarà una nova balisa en el morrot del nou espigó amb senyalització cardinal Est, de 

color negre amb una franja groga al mig de forma de castillet o espec, amb la marca 

superior de dos cons negres superposats i oposats per la base.  

La llum superior de color blanca i amb ritme: VQ(3) cada 5 s o Q(3) cada 10 s. 

La balisa se situarà sobre una base cilíndrica de formigó armat. 
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1.3.1.6 Retirada del camí d’accés lateral . 

 

Es desmuntarà tot el nucli del camí d’accés, format per sorres  en un volum total de 3.606 

m3 i es dipositaran en el mateix àmbit de les obres.  

Es retirarà a dipòsit o abocador autoritzat la totalitat del tot-ú artificial de la plataforma 

superior del mateix, amb un volum total de 565,46 m³ + esponjament. 
 
 
1.4. Àmbit d’aplicació 
 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, serà d’aplicació a la construcció, 
control, direcció i inspecció de les obres corresponents al “Projecte constructiu per a 
l’estabilització de la platja de la Punta, en compliment de les obligacions de la concessió del 
port esportiu municipal de Roses”. 
 
 
1.5. Altres disposicions aplicables 
 
 
El present Plec i el PG 3 es contemplen i complementen amb els següents documents: 
 
-  PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS PER LA CONTRACTACIÓ 

D’OBRES DE L’ESTAT (DECRET DE 31/12/70). 
-  REGLAMENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT (DECRET 3410/1975). 
- INSTRUCCIONS (I.C.) DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES. 
- INSTRUCCIÓ 5.2 IC SOBRE DRENATGE SUPERFICIAL APROVAT 

PER O.M. DE 14 DE MAIG DE 1990 (BOE 23/5/90). 
- REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2000 DE 16 DE JUNY PUBLICAT AL BOE DE 21 

DE JUNY SOBRE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. DEROGA TOTES LES DISPOSICIONS D’IGUAL 
O INFERIOR RANG. 

- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, QUE 
S’ESTABLEIXEN PER LA CONTRACTACIÓ D’AQUESTA OBRA. 

- NORMES DE LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL, 
PER L’EXECUCIÓ D’ASSAIGS DE MATERIALS ACTUALMENT VIGENTS. 

- NORMA SISMORRESISTENT PER PROVES DE CÀRREGA EN 
PONTS DE CARRETERA, DE MARÇ DE 1988. 

- RECOMANACIONS PEL PROJECTE I POSADA EN OBRA DELS 
SUPORTS ELASTOMÈRICS PER PONTS DE CARRETERA. MOPT 1982. 

- INSTRUCCIÓ RELATIVA A LES ACCIONS A CONSIDERAR EN EL 
PROJECTE DE PONTS DE CARRETERA. 

- INSTRUCCIÓ PER LA RECEPCIÓ DE CIMENTS RC 93. DECRET 
823/93, DE 22 DE JULIOL I CORRECCIÓ D’ERRORS DE 2 D’AGOST DE 1993. 

-   EHE. INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL, REIAL DECRET 2261/1998, 
D’11 DE DESEMBRE 

-  INSTRUCCIÓ PER L’EXECUCIÓ D’OBRES DE FORMIGÓ PRETENSAT (EP 93). 
-   INSTRUCCIÓ PER LA FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE FORMIGÓ 

PREPARAT. (ORDRES DE 5/4/72 I 10/5/73). 
-   NORMES NBE/MV 103, 104 I COMPLEMENTÀRIES. 
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- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER BAIXA TENSIÓ (DECRET 

2431/1973). 
• Instrucció MI BT 005, relativa al dimensionament dels conductors elèctrics 

subterranis. 
• Instrucció MI BT 006, relativa a la profunditat a la que s’han de situar els conductors 

elèctrics. 
• Instrucció MI BT 009, que determina les normes per les que s’han de regir les 

instal·lacions d’enllumenat públic. 
• Instrucció MI BT 017, referent a les caigudes de tensió al final de les línies. 
• Instrucció MI BT 027, relativa a les instal·lacions a la intempèrie. 
• Instrucció MI BT 039, que regula les condicions de les preses de terra. 
• Norma EN 55011: Mesura del nivell d’interferència electromagnètica en equips ICM 

(Industrials, Científics i Mèdics). 
• Norma IEC 801: Compatibilitat electromagnètica per als equips de mesura i control 

en els processos industrials. 
• Norma IEC 68 o UNE 20.501: Equips electrònics i els seus components. Assaigs 

fonamentals climàtics.  
- INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES MI BT (O.M. D’INDÚSTRIA DE 

31/10/1973 I 19/12/1977). 
-   REGLAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ, APROVAT PER 

DECRET 3151/1968 I LEGISLACIÓ COMPLEMENTÀRIA POSTERIOR. 
- INSTAL·LACIÓ DE TRANSFORMADORS I LÍNIES EN GENERAL (CM 

DE 13 DE FEBRER 1949. B.O.E. 10-04-49). 
- TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS PER L’ESTABLIMENT DE LÍNIES 

ELÈCTRIQUES (OM DE 09-02-97). 
- NORMES D’ASSOCIACIÓ ELECTRÒNICA ESPANYOLA (AEE) PER 

MATERIALS. 
- NORMES DIN/VIDE PER MATERIALS ELÈCTRICS. 
- REGLAMENTS D’ARMES I EXPLOSIUS, DECRET DE 27-12-1994. 
-  RECOMANACIONS PER LA REDACCIÓ DELS PROJECTES DE  

PLANTACIONS (MOPU 1984). 
REIAL DECRET 1627/1997, DE 24 D’OCTUBRE DE 1997 (BOE 25-10-97, PEL 
QUAL S’ESTABLEIXEN DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT 
EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

-   INSTRUCCIONS SOBRE SECCIONS DE FERM EN AUTOVIES (MOPU 1986), 
APROVADA PER O.M. DE 31 DE JULIOL DE 1986. 

-   INSTRUCCIONS 6.1 I 6.2 IC SECCIONS DE FERMS. ORDRE DE 23 DE MAIG DE 
1989. 

-   NORMES 8.2 IC “MARQUES VIALS” DE LA INSTRUCCIÓ DE CARRETERES, 
APROVADA PER O.M. DE 16 DE JULIOL DE 1987. 

-   SENYALS VERTICALS DE CIRCULACIÓ (PUBLICACIÓ DEL MOPT, PRESENTADA 
EN TRES VOLUMS, DE MARÇ DE 1992). 

-   NORMES 8.3 IC SOBRE SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT, DEFENSA, NETEJA I 
ACABAMENT DE LES OBRES FIXES EN VIES FORA DE LA POBLACIÓ, 
APROVADA PER O.M. D’AGOST DE 1987. 

-  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES 
D’ABASTAMENT D’AIGUA, APROVAT PER O.M. DE 28 DE JULIOL DE 1974. 

-  ESTRUCTURES D’ACER EN EDIFICACIÓ. NBE EA-95 
-  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES DE 

SANEJAMENT D’AIGUA, APROVAT EL 15 DE SETEMBRE DE 1986. 
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-   ORDRES MINISTERIALS I ORDRES CIRCULARS, EN LES QUALS ES 

MODIFIQUEN, COMPLEMENTEN O RECTIFIQUEN DETERMINATS ARTICLES 
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER OBRES DE 
CARRETERES I PONTS, PG 3/75, A LES QUALS SE’N FARÀ REFERÈNCIA 
CONCRETA EN ELS RESPECTIUS ARTICLES DEL PRESENT PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

-       RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS, ROM 0.2 - 90. 

-      ACCIONES EN EL PROYECTO DE OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS, ROM 0.5 
94. 

-      RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS PARA EL PROYECTO DE OBRAS 
MARÍTIMAS Y PORTUARIAS. 

-      PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS PORTUARIOS. ROM 4.1 94. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN 
DE CEMENTOS, RC/97, APROBADO POR REAL DECRETO 1 312/1988 DE 28 DE 
OCTUBRE. 

-      INSTRUCCIONES PARA LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE HORMIGÓN 
PREPARADO EHPRE-72, APROBADA POR ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO DE 5 DE MAYO DE 1972. 

-      NORMAS TÉCNICAS SOBRE OBRAS E INSTALACIONES DE AYUDA EN LA 
NAVEGACIÓN. MOPU, 1986. 

 
Tots aquests documents obligaran a la seva redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d’aplicació obligatòria, a que es declarin com a tals durant el termini 
d’execució de les obres d’aquest projecte. 
 
 
Article 2. Disposicions Generals. 
 
 
2.1. Personal del Contractista 
 
El contractista està obligat a adscriure, amb caràcter exclusiu i amb residència al peu de 
l’obra, un Enginyer Tècnic d’Obres Públiques com a Cap de l’obra, sense perjudici de que 
qualsevol altre tipus de tècnics tinguin les missions que els hi corresponguin, quedant aquell 
com a representant de la contracta davant la Direcció de les Obres. Entre aquests existiran a 
més del Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball, un Enginyer amb categoria mínima 
de tècnic de grau mig encarregat del control de la senyalització, abalisament i defenses 
provisionals durant les obres, i un Enginyer de Camins, Canals i Ports responsable del 
P.A.C. i de l’Oficina Tècnica del Contractista a l’obra. 
 
 
Article 3. Descripció de les obres 
 
3.1. Plànols 
 
Per encàrrec de l’Enginyer Director, el Contractista prepararà tots els plànols de detalls que 
siguin necessaris per l’execució de les obres contractades. Aquests plànols es sotmetran a 
l’aprovació del Director, acompanyats, si fos precís, de les memòries i càlculs justificatius 
que es requereixin per una millor comprensió d’aquests. 



7 
 

3.2. Contradiccions, omissions o errors 
 
Les omissions en el Plec, o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin 
manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o intenció exposats en els plànols i 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o que per ús i costum hagin d’ésser realitzats, 
no només no eximeixen al Contractista de la obligació d’executar aquests detalls, sinó que, 
pel contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat completament i correctament 
especificats en els Plànols i en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
3.3. Activitats que composen les obres 
 
A continuació es relacionen les activitats bàsiques que composen les obres. 
 
Treballs preliminars i esplanació, excavacions de rases, rebliments. 
 
Les obres comprenen: 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- La neteja i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’obra, així com els 
escarificats i demolicions necessàries. 
- L’extracció, aplec i conservació de la terra vegetal, per la seva posterior utilització, així com 
el transport del material sobrant a l’abocador. 
- La demolició i l’eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits de l’esplanació. 
- L’execució de tots els accessos i camins de servei interiors necessaris per l’execució de les 
obres. 
- Les obres provisionals de drenatge que assegurin que les aigües no interrompin la 
realització dels treballs. 
- Les obres necessàries pel manteniment de servituds, durant la realització dels treballs. 
- Col·locació de conduccions, baranes, obres de fàbrica, elements electromecànics i totes 
les instal·lacions i elements auxiliars que venen definits en els plànols. 
- Rebliment de rases i en trasdós dels pous de registre i obres de formigó armat. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar les obres amb les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides en els documents del projecte. 
- Demolició de les obres auxiliars provisionals i/o condicionament del terreny. 
- Neteja i retirada de tots els elements auxiliars i restes d’obra. 
- Conservació de l’obra executada fins a la seva recepció. 
- Realització de tots els assaigs corresponents al nivell normal o intens de control, d’acord 
amb el que s’especifica a cada plànol segons les instruccions EHE i proves de càrrega de 
canonades. 
 
Obres de drenatge 
 
Les obres comprenen: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Excavació de rases, incloent el transport dels materials obtinguts a abocador o 

terraplens, i el rebliment compactat dels volums no ocupats pers dispositius drenants. 
- Col·locació de tubs de formigó armat. 
- Operacions necessàries per acabar les obres en les condicions de qualitat amb les 

toleràncies definides en el projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d’obra. 
- Condicionament del terreny. 
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- Conservació de l’obra executada fins a la seva recepció. 
 

 
Obres de fàbrica 
 
L’execució d’aquestes obres de fàbrica compren: 
 
- Replanteig de referències topogràfiques. 
- Subministrament, posada a l’obra, desmuntatge i recuperació dels elements per realitzar 

encofrats, cindris i embastida. 
- Subministrament, elaboració i posada a l’obra de les armadures d’acer corrugat. 
- Subministrament, posada a l’obra, compactació i curat dels formigons amb les qualitats 

prescrites en els plànols per cada element de l’obra. 
- Operacions necessàries per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 

toleràncies definides en els documents del projecte. 
- Demolició de les obres auxiliars provisionals ii/o condicionament del terreny. 
- Neteja i retirada de tots els elements auxiliars i restes d’obra. 
- Prova de càrrega de cada estructura. 
- Conservació de l’obra executada fins a la seva recepció. 
- Realització de tots els assaigs corresponents. 
 
Afermament 
 
Comprenen els treballs següents: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Preparació de les superfícies existents. 
- Totes les operacions, exceptuant les que es detallen a continuació, que siguin necessàries 
per acabar les obres amb les condicions de qualitat i amb les toleràncies definides en els 
documents del projecte. 
 - Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d’obra. 
 - Conservació i retirada d’elements auxiliars i restes d’obra. 
 - Conservació de l’obra executada fins a la seva recepció. 
- Subministrament, aplec, estesa, rasant, humectació, compactació i refinament de la 
subbase granular i de la base granular, amb preparació de les seves superfícies acabades. 
- Replanteig dels límits a imprimir, subministrament i aplicació de lligant i de l’àrid de 
recobriment (si fos  necessari) pel reg d’emprimació. 
- Subministrament, estesa i compactació de les mescles asfàltiques en calent per les 
diferents capes. 
- Subministrament i aplicació del lligant per reg d’adherència sobre capes asfàltiques. 
 
Senyalització i Seguretat Vial 
 
Compren els treballs següents: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per : 
1)  Informar a l’usuari de la via pública de la presència de les obres. 
2)  Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. 
3)  Modificar i adaptar la circulació a la situació no habitual representada per les obres i les 

circumstàncies específiques d’acord amb la Norma de Carreteres 8.3IC “Señalización de 
Obras”. 
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Article 4. Inici de les obres 
 
4.1. Inspecció de les obres. 
 
La inspecció de les obres es faran en els tallers o fàbriques on es produeixin i preparin els 
materials o es realitzin treballs per les obres. 
 
 
4.2. Programa de treballs. 
 
El programa de treballs es realitzarà conforme amb l’ordre Circular 189/64 C de la Direcció 
General de Carreteres, o conforme amb el model i contingut que s’indiqui en la licitació de 
les obres, o per l’Enginyer Director. 
 
En el Programa de Treball s’hi tindran en compte els condicionants que es relacionen, dels 
que se’n justificaran els terminis parcials, i la seva compatibilitat amb la seqüència del 
desenvolupament de la resta de treballs: 
 
1. Condicionants imposats per l’Ordenació Ecològica, Estètica i Paisatgística. 
2.  Les mesures correctores d’impactes que no siguin unitats d’obra, hauran d’estar 

concloses 
    abans de la recepció de les obres. 
 
En el cas que l’Ajuntament ho consideri oportú i convenient, quan l’execució de les obres 
coincideixi amb els mesos d’estiu, es reserva el dret de suspendre provisionalment les obres 
des del 30 de juny fins al 15 de setembre per raons d’interès públic donat que es tracta 
d’una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense 
que aquest tingui cap dret d’indemnització. Durant aquest espai de temps en què les obres 
s’hagin d’aturar, es podrà acordar una suspensió de les obres essent a càrrec del 
contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, instal·lacions, ... 
 
 
Article 5. Desenvolupament i Control de les Obres 
 
A part del que s’indica a l’Article 104 del PG3/75, es complirà el que prescriu l’Ordre de 28 
de setembre de 1989 (BOE de 9 d’octubre de 1989) en tot el que completi o modifiqui a 
aquell. 
 
 
5.1. Replanteig de detall de les obres 
 
A més del replanteig general es compliran les següents prescripcions: 
 
a)  L’Enginyer Director o el personal subaltern a qui delegui, quan no es tracta de part 
      d’una obra d’importància, executarà sobre el terreny el replanteig deixant perfectament 
      definides les alçades corresponents a enrasos de fonaments. 
b)  No es procedirà al rebliment de les rases de fonaments sense que l’Enginyer Director o 

subaltern segons els casos, prenguin o anotin de conformitat amb el Contractista i en 
presència d’ell, les dades necessàries per cubicar i valorar les rases. 

      A mesura que es vagin elevant les fàbriques, es prendran igualment les dades que han 
de servir pel seu abonament. 
c)  Seran a compte del Contractista totes les despeses que sorgeixin de practicar els 
      replanteigs i reconeixements a què es refereix aquest article. 
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5.2. Assaigs de laboratori 
 
Autocontrol del contractista 
 
El Contractista estarà obligat a realitzar el seu propi “autocontrol” seguint les Instruccions i 
Normatives vigents relacionades amb el Projecte i amb el PG3/75. S’haurà d’assegurar que 
està complint totes les especificacions. El Contractista haurà d’instal·lar, a càrrec seu, un 
laboratori auxiliar d’obra amb el suficient personal especialitzat necessari, on s’hi efectuaran 
els assaigs que siguin necessaris per l’autocontrol durant l’execució de les obres al ritme 
exigit pel Programa de Treball corresponent. La freqüència d’aquests assaigs es farà d’acord 
amb les “Recomanacions pel control de qualitat en obres de carretera”, publicat per la 
Direcció General de Carreteres del MOPU el 1978, o segons el que l’Administració ordeni. 
Les despeses que produeixin el funcionament d’aquest laboratori auxiliar seran a càrrec del 
Contractista i no corresponen ni es consideren incloses dins l’u (1) per cent (%) del 
pressupost d’execució material. 
 
Control d’obra 
 
Els assaigs d’autocontrol serviran de referència a la Direcció de les obres per la seva tasca 
de “control”, que, en el seu cas, els confrontarà i completarà amb els assaigs que consideri 
oportuns que es realitzin en els laboratoris que amb aquesta finalitat siguin designats. 
 
L’import dels assaigs de control, anirà a càrrec del Contractista fins a un límit de l’u (1) per 
cent (%) del Pressupost d’Execució Material del Projecte. Aquest 1% correspon als assaigs 
que l’Enginyer Director de les Obres estimi necessaris realitzar per completar el control de 
qualitat realitzat pel Contractista, d’acord amb el que es disposa en els paràgrafs anteriors. 
 
La resta de l’import d’aquests assaigs per sobre del límit, si hi fos, serà abonat al 
Contractista als preus de tarifa oficial dels laboratoris del Ministeri de Foment. 
 
El Contractista haurà de proporcionar, de les seves oficines d’obres, un local de 40 m2 com a 
mínim, on l’Administració hi establirà un despatx i un laboratori d’obra. 
L’Enginyer Director podrà prohibir l’execució d’una unitat d’obra si no estan disponibles els 
elements d’autocontrol d’aquesta, essent responsabilitat del Contractista les conseqüències 
de demora, talls,  etc. 
 
 
5.3. Materials 
 
Tots els materials que s’utilitzin a les obres, hauran de verificar les condicions que 
s’estableixen en els Plecs de Prescripcions Tècniques, o per defecte, les especificades pel 
Director d’Obra, podent ésser rebutjades en cas contrari per aquest últim. Per això, tots els 
materials que es proposin per utilitzar a l’obra hauran d’examinar-se i assajar-los abans 
d’acceptar-los en primera instància mitjançant l’Autocontrol del Contractista i, eventualment, 
amb el Control de la Direcció d’Obra. Que no es rebutgi un material no significa la seva 
acceptació. El no rebuig o l’acceptació d’una procedència no impedeix el posterior rebuig de 
qualsevol partida de material que no verifiqui les prescripcions ni l’eventual prohibició 
d’aquesta procedència. 
 
 
5.4. Construcció i Conservació de desviaments 
 
La construcció i desviaments provisionals de tràfic es realitzaran d’acord amb l’especificat  
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per la Direcció de les Obres i es mesuraran i abonaran com s’indica en el Document núm.4 
“Pressupost”. Qualsevol altre desviament que el Contractista proposi realitzar haurà de tenir 
l’aprovació expressa de l’Enginyer de les Obres, i, excepte que aquest indiqui el contrari, no 
serà abonable. 
 
 
5.5. Senyalització i abalisament de les obres 
 
La senyalització i abalisament de les obres durant la seva execució es farà d’acord amb la 
Norma  
8.3. IC, sobre “Senyalització, Abalisament, Defensa, Neteja i Acabament de les obres fixes 
en vies fora de la població”, aprovada per O.M. de 31 d’agost de 1987. 
 
El Contractista de les obres del present Projecte, tindrà l’obligació de verificar tot el que 
disposen els articles 2, 3, 4, 5 i 6 de la citada O.M. de 31 d’agost de 1987. 
 
Una vegada adjudicades les obres i aprovat el corresponent programa de treball, el 
Contractista elaborarà un Pla de Senyalització, Abalisament i Defenses de l’obra de la qual 
s’analitzen, desenvolupen i complementen, en funció del seu propi sistema d’execució de 
l’obra, les previsions contingudes en el projecte. Al Pla s’hi inclouran les propostes de 
mesures alternatives que l’empresa adjudicatària proposi amb la corresponent valoració 
econòmica d’aquestes que no haurà de superar l’import total previst en el Projecte. 
El Pla haurà d’ésser presentat a l’aprovació expressa de la Direcció de l’Obra. En tot cas, 
tan pel que fa a l’aprovació del Pla com a l’aplicació del mateix durant el desenvolupament 
de l’obra, la Direcció facultativa actuarà d’acord amb el que disposa l’Article 2 de la 
referenciada O.M. 
 
 
5.6. Seguretat i Salut en el treball 
 
D’acord amb l’Article quart del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997 (BOE 25-
10-97, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, el Contractista haurà d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball. Aquest 
Pla haurà d’ésser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador en matèria de seguretat 
i salut o per la Direcció Facultativa. En el cas d’obra pública, l’Administració haurà d’aprovar 
en última instància el Pla esmentat. 
 
 
5.7. Conservació de les obres executades durant el termini de garantia 
 
El Contractista queda compromès a conservar fins que siguin rebudes, totes les obres que 
integren el projecte. 
 
El Contractista arreglarà les obres que hagin sofert un deteriorament, per negligència o per 
altres motius que li siguin imputables, o per qualsevol causa que pugui considerar-se com a 
evitable pels serveis de Conservació del propi Contractista. 
 
 
5.8. Neteja final de les obres 
 
Un cop acabada l’obra i abans de la seva recepció, es procedirà a la seva neteja general, 
retirant els materials sobrants, enderrocs, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i 
edificis. Aquesta neteja s’estendrà a les zones de domini, servituds i afecció de la via, així  
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com als terrenys que hagin estat ocupats temporalment, havent de quedar uns i altres en 
situació anàloga a com es trobaven abans de l’inici de l’obra o similar al seu entorn, d’acord 
amb el que s’indica en els Articles 9 i 10 de la O.M. de 31 d’agost.  
 
 
5.9. Execució de les obres no especificades en aquest Plec 
 
L’execució de les unitats d’obra del Present Projecte, les especificacions de les quals no 
figuren en aquest capítol del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord 
amb el que especifica per aquestes en el PG 3/75 o en el seu defecte, amb el que ordeni 
l’Enginyer Director, dins de la bona pràctica per obres similars. 
 
 
5.10 Causes de modificació del projecte 
 
Les causes de modificació del projecte, en cas que es doni, tindran en compte tots els 
supòsits referits a la condició de no haver estat previsibles amb anterioritat a la contractació, 
aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en 
l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent les 
següents: 
1r supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives 
de tipus geològic, hídric o arqueològic. 
2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d’aigua, 
d’electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes. 
3r supòsit: que per causes d’impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions de 
període de plantació, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ... 
 
El percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació és del 10%. 
 
 
Article 6. Amidament i abonament 
 
6.1. Condicions generals 
 
Tots els preus a què es refereixen les normes d’amidament i abonament continguda en el 
present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que inclouen sempre el 
subministrament, manipulació i utilització de tots els materials necessaris per l’execució de 
les unitats d’obra corresponents, excepte que específicament se n’exclogui algun a l’article 
corresponent. 
De la mateixa manera s’entendrà que tots els preus unitaris comprenguin les despeses de la 
maquinària, mà d’obra, elements accessoris, transports, eines per la mà d’obra, necessaris 
per executar la unitat d’obra, acabada d’acord amb el que especifica aquest PPTP i els 
Plànols, tal com siguin aprovades per l’Administració. 
 
Igualment s’entendran incloses les despeses ocasionades per: 
 
 - L’ordenació de tràfic i senyalització de les obres. 
 - La reparació dels desperfectes inevitables causats pel tràfic. 
 
 
6.2. Obres defectuoses 
 
L’obra defectuosa no serà d’abonament. Haurà d’ésser enderrocada pel Contractista i 
reconstruïda en un termini, d’acord amb les prescripcions del Projecte. 
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Si alguna obra no fos executada d’acord amb les condicions del Contracte i fos, no obstant, 
admissible a judici del Director de les Obres, podrà ésser rebuda, quedant l’adjudicatari 
obligat a conformar-se, sense dret a reclamar, amb la rebaixa econòmica que el Director de 
les Obres estimi, excepte en el cas en què l’adjudicatari l’enderroqui a càrrec seu i la refaci 
d’acord amb les condicions del contracte. 
 
 
6.3. Preus contradictoris 
 
Si fos necessari establir alguna modificació que obligués a utilitzar una nova unitat d’obra, no 
prevista en els Quadres de Preus, es determinarà contradictòriament el nou preu, d’acord 
amb les condicions generals i tenint en compte els preus dels materials, preus auxiliars i 
Quadres de Preus del Projecte. 
 
La fixació dels preus es farà, en tot cas, abans que s’executi la nova unitat. El preu 
d’aplicació serà fixat per l’Administració,  a la vista de la proposta del Director d’Obra i de les 
observacions del Contractista. Si aquest no acceptés el preu aprovat quedarà privat 
d’executar la unitat d’obra nova i l’Administració podrà contractar-la a un altre empresari en 
el preu fixat o executar-la directament. 
 
 
6.4. Partides alçades d’abonament íntegre 
 
Es defineixen les següents partides alçades, les quals s’abonaran íntegrament com a partida 
completa, un cop finalitzats els treballs que la descriuen, sense possibilitat d’abonament 
fraccionat, als preus que figuren en els quadres de preus per cadascuna d’elles. 
 
- Partida alçada d’abonament íntegre per a la realització dels treballs de control execució i 

verificació dins del fons marí, durant l’execució de les obres marítimes, per a equip de 
submarinistes. 
 

- Partida alçada d’abonament íntegre, per a la vigilància ambiental durant l’execució de les 
obres marítimes, per a equip de submarinistes, incloent els assaigs de les mostres 
d’aigua. 

 
- Partida alçada d’abonament íntegre, per al subministrament, col·locació i desmuntatge 

dels materials de les boies de senyalització i dels equips anti-terbolesa, durant l’execució 
de les obres. 

 
- Partida alçada d’abonament íntegre, per a l’execució de les obres de reparació de les 

afeccions produïdes a l’entorn i restitució al seu estat inicial.  
 
 
Article 7. Condicionat ambiental a la fase d’obres 
 
7.1. Disposicions prèvies 
 
S’especifiquen les següents disposicions prèvies: 
 
- Seran d’aplicació en l’execució d’aquesta obra, les següents disposicions: 
 
1)  Decret 3025/1974, de 9 d’agost, sobre limitació de la contaminació produïda pels 

automòbils. 
2)   Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. Art. 1, 23 i 76. 
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3)  Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. Art. 1 i següents. Reial 
Decret 833/1988, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució de la Llei 
20/1986. 

4)  Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental. Reial 
Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del 
Reial Decret Legislatiu 1302/1986. 

5)  Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació de les Espècies Naturals i de Flora i Fauna 
Silvestres. Títol IV. Art. 26 i següents. 

6)  Reial Decret 439/1990, de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg Nacional d’Espècies 
Amenaçades. 

7)   Ordre 28 de febrer 1989, que regula les situacions específiques per les activitats de 
producció i gestió dels olis utilitzats. Art. 15. 

8)  Totes les disposicions oficials existeixin sobre la matèria d’acord amb la legislació vigent 
que guardin relació amb la mateixa, amb la protecció i els diferents components de 
l’entorn i amb les seves instal·lacions auxiliars o amb treballs necessaris per executar-les. 

El contractista haurà de disposar d’una assessoria qualificada o persona amb titulació 
adequada: Enginyer de Muntanyes, Enginyer Agrònom o Llicenciat en Ciències Biològiques, 
tal i com s’especifica en el present Plec, directament responsable en temes mediambientals i 
procediments de revegetació. El Contractista estarà obligat a presentar mensualment un 
informe tècnic als Serveis Tècniques de la Direcció d’Obra, en relació a les actuacions i 
possibles incidències amb repercussió ambiental que s’hagin produït. Així mateix 
s’assenyalarà el grau d’execució i d’efectivitat de les mesures correctores. 
 
 
7.2. Protecció a les aigües 
 
Proteccions als cursos d’aigua 
 
Totes les riberes dels cursos d’aigua afectables són un ecosistema valuós, de manera que 
s’han de respectar al màxim les zones en obres properes a aquestes, en les lleres i marges 
de recs i rieres. 
 
Segons l’Art. 2347 del R.D. 849/1986, d’11 d’abril, queda prohibit amb caràcter general i 
sense perjudici del que disposa l’Art. 92 de la Llei d’aigües: 
 
1)  Efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües. 
2)  Acumular residus sòlids, enderrocs, o substàncies, de qualsevol naturalesa i el lloc on es 

dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació de les aigües o de 
degradació del seu entorn. No cobrir els llits amb materials. 

3)   Efectuar accions sobre el medi físic o biològic a l’aigua que constitueixin o puguin 
constituir una degradació d’aquest. Queda prohibida la circulació de maquinària pels llits. 

4)  L’exercici d’activitats dins els perímetres de protecció fixats en els Plànols Hidrològics, 
quan pogués ser un perill de contaminació o degradació del domini públic hidràulic. Pel 
que fa al que no es defineix en aquesta apartat es regularà d’acord amb la Llei 29/1985 
d’Aigües, així com pel Reial Decret 849/1986, que aprova el reglament del domini públic 
hidràulic. 

 
El Contractista té les següents obligacions: 
 
1)  El Contractista presentarà a la Direcció d’obra un Pla amb les cures, precaucions, 

dispositius de defensa de marges i de qualitat de l’aigua (basses de decantació, filtres, 
etc.), manteniment de dispositius i, en el seu cas operacions de restauració pel llit i 
riberes dels cursos d’aigua alterables, amb la finalitat de conservar en els trams no  
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ocupats les actuals condicions de flux, qualitat d’aigües (biològiques i físic químiques), 
morfologia i granulometria dels materials del llit i secció molla en aigües normals, etc. En 
el Pla figuraran detallades les mesures per evitar i vigilància davant l’arribada de 
productes del formigonat, sòlids en suspensió, combustibles i lubricants, etc. 

2)  Si durant les obres fos necessari travessar amb maquinària els llits, es realitzarà 
mitjançant estructures provisionals executades a tal efecte, o per les estructures pròpies. 
Es procurarà no vessar materials des dels vessants fins les riberes dels cursos. 

3)  Els danys innecessaris o no previstos sobre la vegetació de ribera i no especificat en el 
Projecte, seran canviats a càrrec del Contractista. 

4)  El Contractista prendrà les mesures adequades, consistents principalment en crear una 
zona de neteja de rodes i camions amb aigua a pressió, per evitar que els vehicles que 
abandonin les zones d’obres dipositin fora d’elles restes de terra, fang, etc. En el cas de 
produir-se algun dipòsit, s’eliminarà ràpidament. 

 
Olis usats 
 
Es gestionarà especialment tot el que fa referència als olis usats. Els olis usats tindran la 
consideració de residu tòxic i perillós. De conformitat amb el que disposa l’Art. 2 de la Llei 
20/1986, de 14 de maig, als olis usats abandonats, els serà aplicat el que disposa la Llei i el 
Reglament per la seva execució. 
 
S’entén per oli usat, tots els olis industrials amb base mineral o sintètica i lubricants que 
s’hagin tornat inadequats per l’ús que se’ls hagués assignat inicialment i, en particular, els 
olis usats dels motors de combustió i dels sistemes de transmissió, olis per turbines i 
sistemes hidràulics. 
La gestió és el conjunt d’activitats encaminades a donar als olis usats el destí final que 
garanteixi la protecció de la salut humana, la conservació del medi ambient i la preservació 
dels recursos naturals. Comprèn les operacions de recollida, emmagatzemament, 
tractament, recuperació, regeneració i combustió. 
 
El productor és la persona física o jurídica que com a titular de l’activitat genera oli usat. 
També es considera productor a la persona física que per sí o per encàrrec d’una altra 
persona física o jurídica genera oli usat. El Contractista serà responsable de tot l’oli usat 
generat. 
 
El gestor és la persona física o jurídica autoritzada per realitzar qualsevol de les activitats de 
gestió dels olis usats, sigui o no productor dels mateixos. 
 
El Contractista està obligat a destinar l’oli usat a una gestió correcta, evitant traslladar la 
contaminació als diferents mitjans receptors. 
 
Queda prohibit: 
 
1)  Tot abocament d’oli usat en aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies i en els 

sistemes de clavegueram i evacuació d’aigües residuals. 
2)  Tot dipòsit o abocament d’oli usat amb efectes nocius sobre el sòl, així com tot 

abocament incontrolat de residus derivats del tractament del mateix. 
3)  Tot tractament d’oli usat que provoqui una contaminació atmosfèrica superior al nivell 

establert en la legislació sobre protecció de l’ambient atmosfèric. 
 
El Contractista haurà de complir les prohibicions recollides en l’apartat anterior mitjançant 
l’entrega del citat oli a un gestor autoritzat. 
Pel compliment del disposat en l’apartat anterior, el productor haurà de: 
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1)  Emmagatzemar els olis usats en condicions satisfactòries, evitant les mescles amb 
l’aigua o amb altres residus no oliosos. 

2)  Disposar d’instal·lacions que permetin la conservació dels olis usats fins a la seva 
recollida i gestió, i que siguin accessibles als vehicles encarregats d’efectuar la citada 
recollida. 

3)  Lliurar els olis usats a persones autoritzades per la recollida, o realitzar, amb la deguda 
autorització, el transport fins el lloc de gestió autoritzat. 

 
El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra, el document de control i seguiment, que 
estarà firmat pel productor i receptor. El Contractista conservarà durant un any còpia dels 
documents corresponent a cada cessió. El gestor estarà obligat a remetre a l’òrgan 
competent còpia dels documents relatius a cada cessió, segons el que l’Ordre estableix. 
 
Interrupció de captacions d’aigua 
 
Si en el moment de les obres hi hagués captacions d’aigües superficials o subterrànies que 
el Contractista volgués utilitzar amb finalitats d’abastament per l’obra, es posarà amb 
contacte amb els Serveis Municipals responsables de la seva gestió o amb els propietaris 
particulars per informar-los de la data del començament i de les actuacions que puguin 
alterar la qualitat de l’aigua, així com de les precaucions instal·lades per reduir les afeccions. 
 
Juntament amb la Direcció d’Obra i el promotor es tractarà de discutir el tema de 
l’abastament amb els afectats, buscant solucions que no impedeixin l’abastament puntual. 
Les possibles reclamacions i indemnitzacions per alteracions no previstes o enunciades en 
la qualitat de l’aigua dels abastaments, tan per consum urbà o industrial, aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
 
7.3. Protecció a l’entorn terrestre 
 
Preparació del terreny 
 
L’obra es desenvoluparà dins els límits marcats pels plànols de planta general i perfils 
transversals 
 
La localització de les instal·lacions d’obra, com parcs de maquinària, magatzems de 
materials, olis i combustibles, etc., i plantes auxiliars de classificació, matxuqueig, formigonat 
i asfàltiques, s’han d’ajustar a les previstes en el Projecte. 
 
En cas contrari, el Contractista està obligat a presentar un Pla amb un plànol de localització 
exacta de les instal·lacions, tenint sempre en compte explícitament la protecció i no afecció 
als valors naturals de l’ària. Aquest Pla s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la Direcció 
d’Obra. Qualsevol afecció derivada d’aquests canvis o d’una mala gestió serà a compte del 
Contractista. 
 
La preparació del terrenys consisteix en retirar de les zones previstes per la ubicació de 
l’obra, els arbres, plantes, soques, brossa, fustes caigudes, escombraries, enderrocs o 
qualsevol altre material existent, que destorbi, que no siguin compatibles amb el Projecte de 
Construcció o no siguin arbres a protegir. 
Les operacions de talla d’arbres es duran a terme a la tardor i a l’hivern per no interferir amb 
la cria de la fauna salvatge. Aquesta limitació en el temps afecta especialment a les masses 
de frondoses autòctones.  
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Les operacions d’esbrossada es faran amb les degudes precaucions de seguretat, per evitar 
danys a 
 les construccions existents, propietats confrontants, vies o serveis públics i accidents de 
qualsevol tipus. Quan els arbres que es tallin puguin ocasionar danys a altres arbres que 
han d’ésser conservats o a construccions confrontants, es tallaran, des de la copa al peu, o 
es procurarà que caiguin cap al centre de la zona de neteja. 
 
En els desmunts, totes les soques i arrels de més de 10 cm. de diàmetre, s’enterraran a una 
profunditat de 50 cm per sota de l’esplanada. 
 
Abans d’efectuar el rebliment sobre un terreny natural, es procedirà igualment a esbrossar, 
eliminant les soques i arrels, de manera que no en quedi cap dins el fonament de replè ni a 
menys de 15 cm de profunditat sota la superfície natural del terreny, eliminant també els que 
existeixin del terraplens. 
 
Els forats deixats de l’extracció de soques i arrels s’ompliran amb terres del mateix sòl, fent 
la compactació necessària per aconseguir la del terreny existent. 
Quan existeixin pous o forats en el terreny, el seu tractament serà el que marqui la Direcció 
d’Obra, segons el cas mitjançant l’aprovació del Pla corresponent presentat pel Contractista. 
 Tots els materials que puguin ésser destruïts pel foc es cremaran o es retiraran a un 
abocador d’acord amb el que el Director d’Obra indiqui i les normes que sobre el particular 
existeixin en cada localitat. 
 
Quan l’acumulació de pedres i altres materials obstrueixin la funció de les cunetes, aquestes 
es netejaran mecànica o manualment. 
 
Es procurarà no modificar el tamany ni la forma de la cuneta del seu estat inicial. Aquesta 
treball es considera dins de totes les actuacions que puguin embrutar les cunetes. 
 
En cap cas se li permetrà al Contractista utilitzar camins d’obra no definits en el Projecte, i 
per utilitzar-los serà necessària l’aprovació de la Direcció de l’Obra. 
 
Protecció a la vegetació 
 
Els arbres i arbustos es protegiran de forma efectiva davant cops i compactacions de l’ària 
d’extensió de les arrels. 
 
Quan s’obrin forats o rases properes a plantacions d’arbres, l’excavació no podrà aproximar-
se al peu més d’una distància igual a cinc vegades el diàmetre de l’arbre a l’alçada normal 
(1,20 m) i, en qualsevol cas aquesta distància sempre serà superior a 0,50 m. 
 
En els casos en què les excavacions trobin arrels de gruixària superior a 5 cm s’hauran de 
tallar amb una destral deixant talls nets i llisos, que es pintaran amb qualsevol cicatritzant 
dels que existeixen en el mercat. 
 
Es procurarà que l’època d’obertura de troncs, rases i forats, pròximes a arbredes a protegir, 
sigui la de repòs vegetal (desembre, gener i febrer). 
 
Si en una excavació resulten afectades arrels d’arbres, el tapament es farà en un termini no 
superior a tres dies des de l’obertura, regant-los de seguida. 
S’assenyalaran preventivament aquells arbres immediats a l’esplanació o que estiguin dins 
d’aquesta però que no s’hagin de tallar per no interferir amb les obres, especialment els que 
estan situats entre l’aresta de l’esplanació i la línia de la banda de domini públic. 
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S’evitarà: 
 
1)  Col·locar claus, clavilles, sirgues, cables o cadenes, etc., en els arbres i arbustos. 
2)  Encendre foc a prop dels arbres i arbustos. 
3)  Remenar combustibles, olis i productes químics a les zones d’arrels. 
4)  Amuntegar materials contra els arbres. 
5)  Emmagatzemar materials a la zona d’arrels o estacionar maquinària. 
6)  Circular amb maquinària fora dels llocs previstos. 
7)  Seccionar branques i arrels importants si no es cobreixen les ferides amb material 

adequat. 
8)  Enterrar les bases dels troncs dels arbres. 
9)  Deixar arrels sense cobrir i sense protecció a les rases i desmunts. 
10) Realitzar revestiments impermeables a les zones d’arrels. 
 
Els arbres que quedin contigus a un rebliment en terraplè o pedraplè i la persistència dels 
quals hagi estat decidida en el moment del replanteig per no interferir en el 
desenvolupament de les obres, no afectant els troncs però si part del seu sistema radicular 
han d’ésser protegits evitant compactació sobre la zona de la seva base corresponent al vol 
de la copa o substituint el material del terraplè per una altre de permeable. 
 
Si un tronc quedés rodejat per un terraplè o pedraplè però que en alçada no fos necessari 
tallar-lo, al voltant del tronc fins el límit de degoteig de les fulles com a màxim, s’hi disposarà 
material permeable a l’aire i a l’aigua, poc compactat o s’instal·larà un dispositiu amb taules 
o un altre material que permeti deixar lliure el tronc de tot replè no permeable. 
 
Si per danys ocasionats a un arbre i, per causes imputables al Contractista, aquest morís, 
l’entitat contractant a efectes d’indemnització i sense perjudici de la sanció que 
correspongui, valorarà l’arbre mort en la seva totalitat o en part segons les normes dictades 
per ICONA en el seu “Butlletí de l’Estació Central d’Ecologia”, Vol. IV núm.7. 
L’import dels arbres danyats o tallats, que siguin taxats segons aquest criteri, s’entendran 
d’abonament per part del Contractista; per tant, a càrrec seu, i segons els preus unitaris del 
quadre de preus per tants arbres com siguin necessaris i de les espècies indicades per la 
Direcció d’Obra. 
Les ferides produïdes per la poda o per moviments de la maquinària, o altres causes, han 
d’ésser cobertes per un màstic antisèptic, amb la doble finalitat d’evitar la penetració d’aigua, 
que es podreixi i impedir la infecció. 
Es procurarà que no quedi sota el màstic cap porció de teixit que no sigui sa i que el tall sigui 
net i s’evitarà utilitzar màstic cicatritzant juntament a empelts no consolidats. 
 
Pedreres 
 
Si fos necessari utilitzar una pedrera de la zona, s’aplicarà el que es disposa a la Llei 
22/1973, de 21 de juliol, de Mines. També s’aplicarà el que es disposa en el Reial Decret 
2857/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General pel Règim de la Mineria. 
Ambdós textos s’aplicaran més concretament en: 
 
1)  Títol III, de regulació dels aprofitaments de recursos Secció A. 
2)  Títol VIII, de condicions per ser titular d’aprofitaments miners. 
3)  Títol X, d’ocupació temporal i expropiació forçosa. 
 
A l’Article 18, Títol II de la Llei 22/1973, es diu: “El Titular de l’autorització d’explotació haurà 
de començar els treballs ajustant-se a un programa inicial dels mateixos, dins del termini de  
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sis mesos a contar des de la notificació de l’atorgament, i comunicar a l’Organisme que la va 
concedir qualsevol paralització de l’activitat o modificació del programa inicial, en els casos 
que reglamentàriament s’estableixin”. 
A l’Article 105, Títol X, de la mateixa Llei, es diu, i serà d’aplicació en el cas: “El titular legal 
d’una concessió d’explotació, així com l’adjudicatari d’una zona de reserva definitiva, tindran 
dret a l’expropiació forçosa o ocupació temporal dels terrenys que siguin necessaris per 
l’emplaçament dels treballs, instal·lacions i serveis. L’atorgament d’una concessió 
d’explotació i la declaració d’una zona de reserva portaran implícitament la utilitat pública, 
així com la inclusió de les mateixes en el suposat 2 de l’Article 108 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa”. 
 
 
7.4. Protecció a l’atmosfera 
 
El Contractista preveurà les operacions de neteja i els regs necessaris perquè el vent o el 
pas de vehicles aixequin i arrosseguin a l’atmosfera la menor quantitat possible de 
partícules, en zones properes a llocs habitats o en les carreteres o vials de trànsit rodat. 
 
El reg serà més freqüent a les àries sense vegetació com a conseqüència de l’esbrossada, 
especialment els substrats que, per la seva fina granulometria, siguin més susceptibles a 
produir pols, i especialment a les èpoques en què es combinen altes temperatures, poques 
precipitacions i vents forts. 
 
El material de granulometria fina transportada amb banyeres o carriots estarà 
convenienment cobert. 
 
Pel que fa a la utilització d’explosius, es tindran en compte les següents prescripcions: 
1)  Quan la zona de voladures es trobi a menys de 150 m d’alguna edificació, o d’alguna 

massa d’arbres d’interès (roures, bosc mixt, bosc en galeria), aquestes es realitzaran 
tenint en compte els paràmetres necessaris per evitar danys a les construccions. 

2)  Per conèixer aquests paràmetres prèviament es procedirà a la realització d’un estudi 
vibrogràfic de la zona, amb dos objectius bàsics: 

 
- Conèixer la llei de propagació de les vibracions, per determinar després la càrrega 
màxima per una distància donada i per un criteri de prevenció adoptat. 
- Conèixer les freqüències de vibració predominants del massís rocós que es desitgi 
excavar i establir la seqüència d’encesa més efectiva. 

3)  A partir de les dades contingudes a l’estudi geològic de la zona es realitzarà una sèrie de 
voladures experimentals a escala, variant les distàncies i les càrregues. El número mínim 
de voladures que és aconsellable realitzar oscil·la entre 8 i 10 i les condicions d’execució 
pel què fa a encebament, confinaments, etc., han d’ésser similars a les de les voladures 
reals perquè els resultats siguin excessivament conservats. 

4)  Calculades les lleis de propagació del terreny, les freqüències de vibracions del massís i 
de les edificacions properes es dissenyaran les voladures de l’obra tenint en compte els 
paràmetres anteriors per evitar possibles danys als edificis confrontants. 

 
 
7.5. Protecció al patrimoni 
 
La Direcció d’Obra o el Contractista i abans de començar les obres es posaran en contacte 
amb la instància administrativa responsable del Patrimoni per avisar que es comença 
l’activitat i si volgués per algunes prospeccions prèvies o assessorar en la protecció dels 
elements assenyalats. Es tindrà en compte el que disposi sobre protecció d’elements 
patrimonials presents. 
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Les sancions i actuacions de restauració per danys no previstos ni evitats aniran a càrrec del 
Contractista. 
Quan es trobin restes històriques de qualsevol tipus, es pararan les obres i es comunicarà al 
Director d’Obra, no continuant amb les obres sense autorització prèvia, complint l’establert a 
la Normativa del Patrimoni Històric Artístic. 
 

 
 
 
 
Roses, març de 2020 
L’autor del projecte                                                                         

 

 
Jordi Quera i Miró                                                                               
Enginyer de camins, canals i ports. Col·legiat número 6.513 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDEX DE CAPÍTOLS 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL I :  MOVIMENTS DE TERRES , ENDERROCS 

I ESCULLERES 
 
 
CAPÍTOL II:  PAVIMENTS 
 
 
CAPÍTOL III:   SENYALITZACIÓ I SEGURETAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL I - MOVIMENTS DE TERRES , ENDERROCS I ESCULLERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
1 CARREGA I TRANSPORT DE TERRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca, dins de l'obra amb 
dúmper o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 
km 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca amb camió, amb 
un recorregut màxim de 2 a 20 km 

 
DINS DE L'OBRA: 
 
Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
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. 
 
A L'ABOCADOR: 
 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
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. 
 
 
DINS DE L'OBRA: 
 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina 
que s'hagi d'utilitzar. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
m2 de superfície de paviment enderrocat 
 
TRANSPORT A L'ABOCADOR: 
 
La unitat d'obra inclou el cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix ............................................................................. 15% 
     - Excavacions en terreny compacte .................................................................... 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit ..................................................................... 25% 
 
ROCA: 
 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
 
 
2 REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant. 
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El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 
per la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-ú ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
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 (NLT-
108). 
 
RASA: 
 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor .................................................................................................... ± 20 mm/m 
     - Nivells ........................................................................................................ ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-ú, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
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. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
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, calç viva o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, 
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la 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. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
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 D.F. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
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El material 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. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
• PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 
del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 
 
3 SUBMINISTRAMENT DE TERRES I ESCULLERES D'APORTACIO 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: B03D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable, inclòs escullera.  
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix ............................................................................. 15% 
     - Excavacions en terreny compacte .................................................................... 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit ..................................................................... 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4 REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'operacions necessàries per aconseguir 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 
          - 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 D.F. 
 
SÒL DE RASA: 
 
El fons de la rasa ha de quedar pla i anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
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 .................................................................................................. ± 15 mm/3 m 
     - Nivells ........................................................................................................ ± 30 mm 
 
TALUSSOS: 
 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
Toleràncies d'execució: 
     - Variació en l'angle del talús ............................................................................... ± 2° 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors al perímetre de la zona d'actuació, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), 
s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la D.F. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
 
SÒL DE RASA: 
 
El repàs s'ha de fer poc abans d'emplenar la rasa. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
 
ESPLANADA: 
 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la D.F. 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 D.F. 
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. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
 
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 D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) 
i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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5 PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
S'han considerat els tipus següents: 

- De pedra granítica 
- De pedra calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser inalterable a l'aigua, a les sals marines, a la intempèrie i no gelable. 
Ha de ser resistent al foc. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les 
arestes vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la D.T. i les 
indicacions de la D.F. 
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la D.T. o la D.F. Per a la escollera sense 
classificar ‚s de 0,5 kg. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Coeficient de saturació ....................................................................................... <= 75% 
Absorció d'aigua ................................................................................................... <= 2% 
Coeficient de desgast de la pedra 
(assaig "Los Angeles", NLT-149/72) ........................................................................ < 50 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245) .......................................................................... < 12% 
 
PEDRA GRANITICA: 
Ha de provenir de roques cristal.lines, composades essencialment de quars, feldespat i 
mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 
No ha de tenir grups o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm) ............................ >= 1200 kg/cm2 
 
PEDRA CALCARIA: 
Han de provenir de roques cristal.lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm) .............................. >= 500 kg/cm2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 
Si existeixen diferents tipus de pedra a l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de 
fer individualitzat per a cada tipus de bloc. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Tn. de pes necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones T‚cnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
nø 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nø 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nø 118 del 
18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nø 242 del 9.10). 
 
 
6 CONCERTAT D'ESCULLERA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Escullera col.locada de la manera anomenada concertada, és a dir, que complint les 
condicions normals d'encaix, en les seves cares vistes els blocs coincideixin amb el pla del 
talús definit en el projecte, sense arestes ni pics que sobrepassin aquesta superfície. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Concertat amb maquinària adequada dels blocs previament col.locats 
- Reompliment dels forats amb escullera de grandària més petita, fins a 1/3 del pes 
especificat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Ha de tenir la secció prevista a la D.T. 
Ha de ser estable. 
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui 
col.lateral amb un mínim de dos que tinguin un pes especificat. 
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, 
de manera que el conjunt quedi massís i que la escullera resulti amb el suficient travament. 
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular. 
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes m¡nim especificat ha de ser, en 
superfície: 
     - Pes de la escullera < 1 t .............................................................................. >= 80% 
     - Pes de la escullera entre 1 i 2 t .................................................................... >= 75% 
     - Pes de la escullera > 2 t .............................................................................. >= 70% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No hi ha condicions espec¡fiques del proc‚s d'execuci¢. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
M.3  amidat sobre perfil indicat a la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1 BASES DE TOT-Ú 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Subbases o bases de tot-ú natural o artificial 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: 
 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
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 Próctor Modificat (NLT-
108). 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Replanteig de rasants ......................................................................................... + 0 
      ................................................................................................... - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície: 
 

--------------------------------------- 
|   TOT-Ú    |   TRÀNSIT    |  NIVELL  | 
|------------|-------------|----------| 
| Natural    | T0, T1 o T2 | ± 20 mm  | 
| Natural    | T3 o T4     | ± 30 mm  | 
| Artificial | T0, T1 o T2 | ± 15 mm  | 
| Artificial | T3 o T4     | ± 20 mm  | 
--------------------------------------- 
 
     - Planor .................................................................................................. ± 10 mm/3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
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. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma 
NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
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El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix comprès entre 10 i 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 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 medis 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 D.F. 
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. 
 
TOT-Ú ARTIFICIAL: 
La preparació del tot-ú artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el 
contrari. 
 
TOT-Ú NATURAL: 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la 
D.T. 
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 sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) 
i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
 
2 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la 
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
Toleràncies d'execució: 
 
     - Nivell de la capa de rodadura .................................................................... ± 10 mm 
     - Nivell de les altres capes ........................................................................... ± 15 mm 
     - Planor de la capa de rodadura ...............................................................± 5 mm/3 m 
     - Planor de les altres capes ......................................................................± 8 mm/3 m 
     - Regularitat superficial de la capa de rodadura .................................... <= 5 dm2/hm 
     - Regularitat superficial de les altres capes ......................................... <= 10 dm2/hm 
     - Gruix de cada capa .............................................................. >= 80% del gruix teòric 
     - Gruix del conjunt .................................................................. >= 90% del gruix teòric 
 
 
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. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 
restes de fluidificats o aigua a la superfície. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 
fórmula de treball. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible. 
La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua 
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada. 
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 
70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 
o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la 
zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
En cas d'alimentació interminent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que 
quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de 
la fórmula de treball. 
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S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 
m una de l'altra, i que les longitudinals quedin a un mínim de 15 cm una de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals 
de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments 
necessaris per al corró. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar una 
càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 
possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
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. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 
compactada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes mesurada segons les especificacions de la D.T. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
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 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) 
i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en 
calent. 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
 
3 VORADES  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada col.locada 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. 
Pendent transversal .............................................................................................. >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ...................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell .......................................................................................................... ± 10 mm 
     - Planor ........................................................................ ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
 
Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 
 
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. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
 
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 D.F. 
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'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
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n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) 
i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 
 
4 RIGOLES  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col.locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- 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 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
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. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de 
ciment. 
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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
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 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5 PAVIMENTS DE PANOT  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
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 de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, 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 superficials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
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 a prop 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: 
     - Replanteig ................................................................................................. ± 10 mm 
     - Nivell .......................................................................................................... ± 10 mm 
     - Planor ....................................................................................................± 4 mm/2 m 
     - Alineació de la filada ..............................................................................± 3 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
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. 
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CAPÍTOL III  – SENYALITZACIÓ I SEGURETAT  
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1 MARQUES LONGITUDINALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
 
S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 

 
S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 
- No reflectants 

 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 
- Vials privats 

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

- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
Dosificació de pintura ....................................................................................... 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ..................................................................................................... ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes ................................................................. - 0% 
  ............................................................................................................................ + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
 
Dosificació de microesferes de vidre ................................................................ 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
 
Visibilitat nocturna (UNE 135-200/1) ................................................... >= 150 mcd/lx m2 
Visibilitat diurna (UNE 135-200/1): 
     - Color blanc ....................................................................................................... 0,30 
     - Color groc ......................................................................................................... 0,20 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) .............................................. 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ......................................................... >= 0,45 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es pot treballar amb temperatures inferiors a 0°C o vents superiors a 40 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li el 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, i la D.F. l'ha d'aprovar. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa 
al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) 
i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
* UNE 135-200-94 1 "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: 
marcas viales. Características y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales." 
 
VIALS PRIVATS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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2 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 

Els seus elements tenen com a components elements de: BBM1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
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 
- Plaques amb senyals d'informació 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
- Rètols 

 
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 D.T., amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp 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: 
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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 ser d'acer galvanitzat. 
 
 
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 D.T., i 
aprovada per la D.F. 
 
RÈTOLS: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) 
i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical." 
 
VIALS PRIVATS: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 

Roses, març de 2020 
L’autor del projecte                                                                         

 

 
 

Jordi Quera i Miró                                                                               
Enginyer de camins, canals i ports. Col·legiat número 6.513 
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CAPÍTOL 2.- PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 

 

 

2.1. MATERIALS BÀSICS 

 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera qualitat i compliran les 

especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i les seves 

modificacions posteriors per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les Instruccions, 

Normes i Reglaments de la legislació vigent esmentades a l'article 1.1.3 de present Plec. 

 

 

2.2. PREUS UNITARIS 

 

Serà d'aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per  a cada unitat 

d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els 

treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la 

correcta execució de la unitat contractada. 

 

 

2.3. ENDERROCAMENTS 

 

Definició.  

 

Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició o retirada de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció de l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada l'execució de la mateixa. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Enderrocament o excavació dels materials (murs, escales, obres de fàbrica). 

- Escarificació, demolició i  fressats de ferm (calçades, voravies, etc.) 

- Retirada dels materials resultants a abocadors  al seu lloc d'utilització o al més definitiu. 

 

Tot això realitzat d'acord amb les  presents especificacions i amb dades que sobre el particular, inclouen la 

resta de documents del Projecte. 

 

 

 



Execució de les obres.  Enderrocament o excavació de materials. 

 

Les obres d'enderrocament o d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el 

particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 

conservar intactes, així com el llocs d'aplec i la forma de transport d'aquells. 

 

Amidament i abonament. 

 

La demolició del paviment s'amidaran per metres quadrats (m2) de superfície enderrocada, indistintament del 

gruix de paviment enderrocat. Les vorades, de qualsevol tipus, es mesuraran per metres lineals (ml) realment 

enderrocats, incloent sempre la demolició de la base de formigó, indistintament del gruix d’aquesta. El tall de 

paviment s'amidarà per metres lineals (ml) tallats, indistintament del gruix de paviment tallat. El fressat de 

paviments s’abonarà per centímetres per metres cuadrats. La direcció facultativa de les obres podrà ordenar 

quantes operacions siguin necessàries per a determinar el gruix de paviment a fressar, aquestes feines, així 

com els desplaçaments necessaris dels equips de fressat es consideren inclosos en el preu unitari, 

indistintament de les fases necessàries que l’obra pugui necessitar. La retirada de elements d’iluminació es 

realitzarà indistintament la tipologia d’aquests, serà abonat per unitats retirades. La direcció facultativa podrà 

escollir la destinació d’aquest elements, ja sigui abocador o lloc de nova utilització. Dintre del preu unitari es 

considera inclós, en cas de considerar-ho necessari la Direcció Facultativa,  la retirada a abocador del cable de 

interconnexió de bàculs, columnes, projectors o pilones. Tots ells s’abonaran segons els preus del Quadre de 

Preus núm. 1. 

 

El preus corresponents inclouen, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització dels 

materials i mà d'obra necessària per la seva execució. 

 

Solament seran abonables les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran les ruptures de 

canonades de qualsevol tipus. 

 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible 

utilització o d'algun valor en lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 

 

 

2.4.   ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 

 

Definició 

 

Es defineix com a esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, tots 

els arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no 

desitjable. Aquestes operacions inclouen l'excavació, càrrega i transport interior dels primers 30 centímetres (30 

cm) de terra vegetal superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny natural. 



 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Excavació dels materials objecte d'esbrossada. 

- Retirada i transport a abocador o lloc d’ús dels materials objecte d'esbrossada. 

 

Tot això efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els 

corresponents documents del Projecte. 

 

 

 

Execució de les obres 

 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, respecte d'això, ordeni la 

Direcció Facultativa de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 

 

Per tal de disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s'hagin de conservar, es procurarà que els que 

s'hagin de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres 

arbres, al trànsit per carretera o ferrocarril o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per les seves 

rames i troncs progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en 

el seu lloc, s'haguessin d'aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran 

al que, sobre el particular, ordeni el Director Facultatiu de les obres. 

 

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran eliminats 

fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 

 

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un 

diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del terraplè, no 

a menys de cinquanta centímetres (50 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 

 

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) per 

sota de l'esplanada. 

 

Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran a trossos adequats i 

finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tram, separats dels munts que seran cremats o llençats. 

La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m) si el tronc ho permet. Ara bé, abans de 

procedir a tallar els arbres, el Contractista haurà d'obtenir els permisos i les autoritzacions pertinents i serà al 

seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni aquest concepte. 

 

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 



pròximes a les obres. 

 

No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades topogràfiques, de 

qualsevol tipus, fins que una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n'hagi 

aprovat el desplaçament. 

 

La retirada dels materials objecte de l'esbrossada es farà com es descriu a continuació: 

 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que ordeni 

el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera 

i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

 

Es complirà, en tot moment, el que s'especifica en el P.G.3. (article 300). 

 

L’amidament i abonament 

 

L’amidament i l'abonament es farà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, messurats en planta sobre 

plànol . 

 

El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat 

anterior. 

 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada s'haurà d'excavar la capa de terra vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'aplegaran en les zones que indiqui la direcció de les obres, 

amb un radi màxim de 3km, amb la finalitat que siguin emprades per a la formació de zones verdes.  

 

 

2.5. EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte amb les dades obtingudes del replanteig 

general de les obres i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de 

terreny. 

 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de les zones de desmunt, com 

també  la seva repassada i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per deixar l'esplanada 

refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar la col·locació de la subbase granular estaran inclosos 



en el preu unitari de l'excavació. Si l'explanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el 

Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant, la qual serà mesurada i abonada al 

mateix preu definit per a totes les excavacions. 

 

Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs 

d'acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l'article 1.1.3 i es consideraran inclosos en els 

preus d'excavació. 

 

La direcció facultativa classificarà el material procedent de l’excavació amb l’ajuda dels assajos de 

caracterització. En funció del resultat obtingut, la DF podrà ordenar l’acopi temporal, la utilització per 

terraplenats o el transport a abocador de cada material excavat indistintament dels volums estimats inicialment, 

sense que això supossi cap increment en el preu de les partides afectades. 

 

L’excavació de terra vegetal serà tractada igual que l’excavació anterior. Aquesta excavació s’abonarà tenint en 

compte el marcat a l’esbrossada de terreny. 

 

Les reparacions de ruptures de serveis existents, grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a càrrec del 

contractiste.  

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, i col·locats sobre camió, amidats dels perfils 

cubicats dels plànols del projecte. 

 

No són abonables, les esllavissades o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat 

en aquest projecte. 

 

Per l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent 

a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

 

Advertiments sobre els preus de les excavacions 

 

A més del que s'especifica en els articles anteriors, i d'altres on es detalla la forma d'execució de les 

excavacions, caldrà tenir en compte el següent: 

 

El Contractista, en executar les excavacions, s'haurà d'atenir sempre als plànols i a les instruccions del Director. 

En el cas que l'excavació a executar no estigués suficientment definida, sol·licitarà els aclariments necessaris 

abans de procedir a la seva execució. Per tant, no s'abonaran els esllavissaments ni els augments de seccions 

no previstos en el Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el  Contractista executés menor volum d'excavació que el 



que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum 

realment executat. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot els que resultin dels 

esllavissaments, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap 

quantitat addicional. en cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 

s'haurà d'atenir al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, als efectes de valoració del 

Pressupost, figuri en els Pressupostos Parcials del Projecte. 

 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 

auxiliars i complementaris com són: 

 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 

ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., així 

com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu, càrrega de materials. 

 

A part de les específicacions concretes d’aquest plec sobre de la terra vegetal, tot l’aplicat en aquest capítol, 

s’aplicarà també a l’excavació de terra vegetal. 

 

Transport interior  

 

S’entén com a transport interior del material excavat a aquell realitzat sobre camió en l’interior d‘obra amb un 

mínim de distància de 100 metres i un màxim de 3000 metres. Distàncies menors no seran comptabilitzades 

com a transport ja que es consideren incloses dintre del presu d’excavació. El preu inclou la descàrrega i l’acopi 

temporal del material al lloc que designi ladirecció facultativa de les obres.  

 

Transport a abocador  

 

S’entén com a transport a abocador del material excavat a aquell realitzat sobre camió fins a l’abocador de 

residus necessari, indistintament de la distància de localització del mateix. El preu inclou la descàrrega i tost els 

cànons d’abocament i manteniment necessaris.  

 

Excavació per a localització de serveis  

 

S’entén com a excavació per a localització de serveis, la totalitat dels treballs estrictament manuals necessaris 

per a la localització acurada de serveis existents. La partida inclou l’excavació de terres fins a la identificació del 

servei, l’acopi a la vora del mateix, i el rebliment i compactació amb el propi material. Les reparacions de 

ruptures de serveis existents, grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a càrrec del contractiste. 

L’amidament es realitzarà per metres cùbics realment excavats manualment, indistintament del número o 

tamany de les cates.  

 



2.6. TERRAPLENS I REBLIMENT DE RASES 

 

Consisteix en l’estesa i compactació de materials terrossos procedents d'excavació o préstecs. Els materials 

per formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3., utilitzant-se com a mínim  terreny adequat en 

zones de vials. 

L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel facultatiu encarregat en funció de les 

característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 

 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent. Per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director que 

només la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, al menys al 

mateix grau que amb l'equip proposat pel Director Facultatiu. 

 

El fonament del replè es prepararà de forma adequada per suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. 

 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els 

mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació del 100% P.M. Els materials de cada 

tongada seran de característiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se 

convenientment amb els mitjans adequats. En cas de requerir-ho, la direcció facultativa podrà ordenar l’estesa 

de tongades en gruixos de fins a 25 cm de gruix.  

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions 

exigides, i per tant sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu encarregat. La pèrdua de rendiment o 

enderreriment de les feines per aquest motiu no supossarà cap increment del preu del terraplenat. Quan la 

tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Les recompactacions 

necessàries per l’aparició de pluges o humitats exagerades no seran abonades.  

 

Amidament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3), segons perfils teòrics de projecte. 

 

El material a utilitzar serà, en algun cas, el que provingui de l'excavació del traçat; en aquests casos el preu del 

rebliment inclou la càrrega, el transport, l'estesa, la humectació, la compactació i l'anivellament. 

 

En el cas que el material provingui de préstecs, el préstec corresponent inclou excavació, càrrega, transport, 

estesa, humectació, compactació, anivellament i cànon de préstecs corresponents. 

 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic, sempre que els préstecs s'obtinguin de l'excavació 

de l’obra. El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades zones exteriors de vials, amb la 

finalitat d'obtenir materials de terraplenats.. 

 

Els terraplens considerats en el P.G.3. com a rebliments localitzats (article 332) o pedraplens (article 331) 



s'executaran d'acord amb el P.G.3., però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors  

 

Quan sigui necessari obtenir materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el preu del terraplè inclourà 

el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, compactació, 

anivellament i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

 

El preu inclou l'excavació, càrrega, transport, extensió, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 

corresponent. 

 

El Contractista haurà  de localitzar les zones de préstecs per  obtenir els permisos i llicències que siguin 

necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les 

zones de préstecs a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

El material d’aportació serà mínim amb caracterització d’adequat o seleccionat segons la capa i les indicacions 

del el PG3. 

 

 

2.7. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  

 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per 

a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present 

projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els  plànols del Projecte i amb les dades obtingudes de replanteig 

general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de 

terreny. 

 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa s'utilitzaran 

els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprés 

en els preus d'excavació 

 

Amidament i abonament. 

 

L'excavació de rases i pous s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels 

plànols del Projecte, i amb els sobreamples corresponents que hi constin als amidaments del Projecte per tal de 

poder executar l'obra. 

 



El preu de les excavacions comprèn també les estrebacions que siguin necessàries i el transport de les terres a 

l'abocador o lloc d’aplec, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, 

l'execució de sobreexcavacions per tal d'evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats 

no seran objecte d'abonament.  

 

El preu corresponent inclou el subministrament, el transport, la manipulació i l'ús de tots els materials, la 

maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i l'esbrossada de tota la vegetació; la 

construcció d'obres de desguàs, per evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i recolçaments 

que es necessitin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; les possibles 

indemnitzacions i la reparació de les àrees afectades. 

 

Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència  que aquests s'hagin 

contemplat o no en el projecte els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per tal de no fer malbé 

les instal·lacions, contemplant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades 

d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui precís 

descobrir sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. La reparació de serveis, 

grafiats o no,  per execució d’aquesta partida anirà a càrrec del contractista. 

 

El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit en els terraplens (apartat 2.4). 

El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense 

que aquests treballs puguin ser objecte de sobrecost. 

 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al seu rebliment, s'obtindran els 

materials necessaris dels préstecs interiors del polígon i no seran abonables els treballs d'excavació i transport 

dels materials de préstec esmentats, els quals estan inclosos en el preu unitari del rebliment de rases definit en 

el Quadre de Preus núm.1. 

 

 
2.8. SUB-BASE GRANULAR 

 

Condicions generals. 

 

Els materials a utilitzar en sotabases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de 

pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exemptes d'argila, 

marga o altres matèries estranyes. 

 

En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 (article 500). 

 

Abans de col·locar la sotabase granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i 

compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactació serà com a mínim del 100% 

del Proctor Modificat, amb una corba granulomètrica S-2. 



 

El percentatge d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes d'acord amb els assaigs del Laboratori 

homologat que s'encarregui del Control de Qualitat de l'Obra,  i es comprovaran els pendents transversals de la 

plataforma. 

 

 

Amidament i abonament. 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols del 

projecte. 

El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a 

qualsevulla distància, humectació i la resta d'operacions necessàries per deixar completament acabada la 

unitat. 

 

 

2.9. BASE GRANULAR 

 

Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col·locar la capa de base 

granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de 

sotabase i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de 

sotabase seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

La compactació serà com a mínim del 100% del Próctor Modificat amb una corba granulomètrica Z-2. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols del 

projecte. 

 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància, humectació i la resta 

d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 

   

2.10. REGS D'EMPRIMACIÓ 

 

Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, prèviament a 

l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents: Preparació de 

la superfície existent i aplicació del lligant bituminós,  

 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECI amb una dosificació de lligant 1,2 

kg/m2. 



 

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes acompliran les 

especificacions del PG-3. 

 

Amidament i abonament 

 

El regs d'imprimació s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats. 

 

 

2.11. REG D'ADHERÈNCIA 

  

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a 

l'estesa sobre aquesta d'una altra capa bituminosa. En la seva execució s'inclou la preparació de la superfície 

existent i l'aplicació de lligant bituminós. 

 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-2d-m amb una dosificació de 

lligant de 0,6 kg/m2. 

 

Amidament i abonament. 

 

El regs d'adherència s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats. 

 

 

2.12. PAVIMENTS ASFÀLTICS 

 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà, 

amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l'esmentada capa de base i 

s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de la base seran 

els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l'Enginyer Director i en la seva qualitat, 

característiques i condicions s'ajustaran a la "Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre secciones 

de firmes" (Orden de 23.05.89), la Norma 6.1-IC de ferms flexibles, el PG-3 (article 542), i el Manual de Control 

de Frabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas del MOPU 1.978 . 

 

Execució. 

 

Prèviament a l'execució de les obres el Contractista, presentarà al Director de les obres la fórmula de treball per 

la seva aprovació. 

 



Amidament i abonament. 

 

S'amidaran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, i 

amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat teòrica de les capes d'asfalt de 2.40 Tn/m3. 

 

 

2.13. FORMIGONS 

 

Es consideren els següents tipus de formigons, segons la seva resistència característica a compressió a 28 

díes: 

 

- Formigó HM-15 de 150 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-17,5 de 175 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-20 de 200 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-25 de 250 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-30 de 300 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

 

Tots els formigons compliran el EHE-98, considerat com a definició de resistència característica la d'aquesta 

instrucció. 

 

Tots els formigons seran vibrals mitjançant vibradors d'aquella i d'encofratge o regles vibrants. 

 

Es fabricarà sempre amb formigonera, essent el període de basement superior a un minut (1') i inferior al minut 

i mig (1'30"), de manera que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada mescla. 

 

A més de les prescripcions del EHE-98, es tindran en compte les següents: 

 

La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de manera que el formigó no perdi compacitat ni 

homogeneïtat. 

 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçària superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 cm) 

ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

Resta prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del formigó, sense 

l'autorització del Director d'Obra. 

 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 

formigó. Per al formigonatge en temps fred o calorós, es seguiran les prescripcions del EHE-98. 

 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

 

El vibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es 



mogui horitzontalment mentre estigui submergit en el formigó. 

 

Es procurarà extremar el vibratge als encontorns dels encofrats per evitar la formació de bosses de pedres i de 

cocons. 

 

En general el vibratge del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en la EHE-98. 

 

La situació dels junts de construcció serà fixada pel Director d'Obra de manera que compleixin les prescripcions 

de la EHE-98 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

 

Sempre que s'interrompi el treball, sigui el que sigui el temps d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs d'arpillera 

humits, per tal de protegir-lo dels agents atmosfèrics. 

 

Abans de començar novament el treball, es prendran les mesures necessàries per aconseguir una bona unió 

del formigó fresc amb el que està endurit. 

 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera humida. Com a mínim, 

durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la 

inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals s'hauran de mantenir constantment humides. 

 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint graus (20°) a la del formigó per 

evitar la formació d'esquerdes produïdes per refredament brusc. 

 

També es podran utilitzar procediments de cura especial a base de pel·lícules superficials impermeables, amb 

l'autorització prèvia per escrit del Director Facultatiu. 

 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i amb bon aspecte, sense defectes o rugositats, i 

sense que sigui necessari aplicar en aquests paraments lliscats, els quals no podran ser, en cap cas, executats 

sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

 

Les operacions necessàries per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a càrrec del 

Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet en els paràmetres és la següent: 

 

- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m). 

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m).    

 

En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, les quals es trencaran als set (7) o 

vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 

m3) de formigó utilitzades en voltes i soleres. 

 



En les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per tal de 

trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, en cada sèrie, la mitjana 

dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 

 

Les provetes es compactaran de manera similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 

anàlogues a les d'aquella. Si passats vint-i-vuit (28) dies, la resistència de les provetes fos menor que 

l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran testimonis de l'obra i, si la 

resistència d'aquest també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de 

les provetes extretes fos major que la de l'assaig, es podrà acceptar l'obra en el cas que es pugui efectuar, 

sense perill, un assaig de càrrega amb una càrrega superior a un cinquanta per cent (50%) de la del càlcul, 

durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, la qual haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les de l'assaig no donaven el vuitanta per cent (80%) de les 

resistències especificades, l'obra haurà de ser enderrocada. 

 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estiguessin compreses entre un 

vuitanta i un cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, 

després dels assaigs de càrrega corresponents. 

 

Els motllos i encofratges seran de fusta, compliran les condicions exigides en l'apartat corresponent, metàl·lics 

o d'un altre material idoni segons el parer del Director Facultatiu. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixin els encofratges, cindris i falques hauran de tenir la resistència i 

rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixin moviments locals de més de 

cinc mil·límetres (0,005 m). 

 

Les superfícies interiors dels encofratges hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, resalts o rebaves de més de cinc mil·límetres 

(0,005m). 

 

Tant les superfícies dels encofratges, com els productes que se'ls pugui aplicar per facilitar l'encofratge, no 

hauran de contenir substàncies agressives per al formigó. 

Els encofratges de fusta s'humitejaran abans del formigonatge i es netejaran, especialment el fons, deixant 

obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre el seu inflament per la humitat del reg o de l'aigua del 

formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonatge. 

 

Es disposarà l'encofratge en les bigues i els sostres amb la necessària contrafletxa perquè, un cop 

desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi la contrafletxa de 1:300 de la llum. 

 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofratge, el comportament i resultat dels quals serà sancionat 



per la pràctica, i caldrà justificar l'eficàcia d'aquelles que es proposin i que per la seva novetat no tinguin 

aquestes garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte i s'abonaran per metres cúbics (m3) realment 

col·locats. 

 

El preu dels encofratges va inclòs en els corresponents preus dels formigons quan es tracti de formigons de 

paviments. Els preus inclouen els materials dels encofratges, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la 

col·locació. 

 

Els encofrats metàl·lics d'obres de fàbrica s'abonaran independents de la partida de formigons, al seu preu 

corresponent del Quadre de Preus num. 1 i per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat per metres cúbics (m3) realment col·locats, i 

incloent-hi totes les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra, llevat de les armadures i la seva 

col·locació, que s'abonaran per quilograms (Kg) d'acer col·locat. Les batides, els cindris, l'execució de junts, les 

operacions de cura i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonatge, a criteri de la Direcció 

Facultativa, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

 

Advertiment sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, de conformitat amb les condicions dels 

plànols que figuren en el Projecte o ordres escrites pel Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran 

d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista al seu càrrec, sense tenir aquesta 

autorització. 

 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats en els plànols de seccions 

tipus, caldrà que prèviament s'hagi ordenat la seva execució pel Director Facultatiu, per escrit i fent constar de 

manera explícita les dimensions que s'han de donar a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, 

prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no s'hi trobin 

definides. 

 

 

2.14. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

 

Definició. 

 

És un element resistent de formigó prefabricat que col·locat sobre una base adequada de formigó, delimita una 

calçada o una vorera. 

 



Procedència. 

 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

 

Característiques generals. 

 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 

 

Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les especificades, sempre que siguin 

aprovades per la Direcció d'Obra. 

Les vorades seran de formigó prefabricat tipus T-3 (100 x 14/17 x 28).  

 

Normes de qualitat.  

 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular dimantada als vint-i-vuit dies (28): 

mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2). 

 

Desgast per fregament: 

 

- Recorregut:  mil metres (1.000 m.) 

- Pressió:   Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 

- Abrasiu:   Carburundum un gram per centímetre quadrat  

    (1 gr./cm2) (per via humida) 

 

- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm.) 

- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2) 

 

Recepció. 

 

Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades 

a les característiques generals amb unes toleràncies de més ò menys un centímetre (+ 1 cm). 

 

Amidament i abonament. 

 

S'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari de resistència 

característica 150 Kp/cm2. 

 

 



2.15. RIGOLES 

 

Definició 

 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una 

capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència 

 

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada. 

 

 

Característiques generals 

 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i 

vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb 

superfície llisa. 

 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclosa en la seva geometria la base de suport 

necessària. 

 

 

2.16. POUS DE REGISTRE I SOBREEIXIDORS 

 

Definició 

 

Elements estancs que permeten l’accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 

 

Procedència 

 

Fàbrica especialitzada o execució a l’obra. 

 

Característiques generals 

 

Poden ser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l’element especial de que es 

tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida d’un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la seva 

procedència. 



 

a) Pous prefabricats 

 

Seran recangulars de formigó armat de mides interiors 1.000x1.000 mm. o 1.200x1.200mm i 20 cm. de gruix de 

paret per a escomeses normalitzades de 315 a 1000 mm. de diàmetre nominal. 

 

S’hauran d’adaptar perfectament a la rasant definida en els plànols. No s’admetrà que la tapa sobresurti més de 

20 cm de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces intermèdies d’alçades diferents. 

L’element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per permetre canvis 

d’alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les clavegueres que convergeixen al 

col·lector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis per a la col·locació 

dels graons. 

 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Exceptuant les corresponents a pous situats a l’interior de les parcel·les 

d’estacions de bombeig, les tapes tindran dispositiu antirobatori. 

 

b) Pous fabricats “in situ” 

 

Seran de formigó armat segons plànols, amb formigó de resistència característica de 200 kp/cm2. S’assegurarà 

l’estanquitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen. No s’admetran més 

juntes de construcció que les definides en els plànols i podran tractar-se interiorment per tal d’evitar filtracions, 

mentre que la base s’emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses minimitzant les 

turbulències per tal d’evitar despreniment de gasos molests. La forma serà la dels plànols o la que autoritzi el 

Director de les obres. 

 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat. 

 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Exceptuant les corresponents a pous situats a l’interior de les parcel·les 

d’estacions de bombeig, les tapes tindran dispositiu antirobatori. 

 

Normes de qualitat 

 

En ambdós tipus de pous se’ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la 

Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resistència mínima del formigó serà de 200 

kp/cm2. L’armat es mesurarà per resistir les accions del terreny suposat xop d’aigua, a més de complir la 

normativa. 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o executats “in situ”, se’ls realitzaran les proves següents: 

 

- Proves d’absorció 

L’absorció de les parets de l’element assajat no superarà el 6% del pes en sec. La prova es farà segons el 

mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més 1 Kg. 



 

- Prova de resistència 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s’admetrà que més del 10% de les peces 

assajades tinguin una resistència més petita que l’exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran extreure provetes i 

assajar-les segons la Norma C497. 

 

En els elements d’ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica 

responen a la necessitat de comprovar l’estanquitat del pou i de les connexions dels tubs. 

 

Es tracta de mantenir una pressió d’1 Kp/cm2 durant un temps mínim de 20 minuts, de manera que no es 

produeixi degotim ni per les juntes ni per les parets del pou. S’admeten, però, taques d’humitat que no donin lloc 

a degotim. 

 

No s’admetrà pas cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes a l’1%. 

 

Els pous fabricats “in situ” compliran la totalitat d’aquest apartat. 

 

Recepció 

 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no compleixin les exigències d’aquest capítol del Plec o si s’hi 

aprecien directament defectes com: 

 

- Esquerdes d’amplada igual o més gran que 0,25 mm i longitud igual o més gran de 10 cm. 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

 

Execució de pous de registre prefabricats 

 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones amb 

nivell freàtic alt o amb estanquitat preceptiva no es col·locaran fins que s’hagi extret l’aigua que pugui aflorar en 

superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui el Director de les obres. 

 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l’entroncament dels tubs de l’escomesa 

segons les directrius establertes per la casa subministradora d’aquests elements i de conformitat amb el 

Director de les obres. S’executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-15 de ciment 

putzolànic arrebossat i lliscat, sent decisió del Director de les obres la necessitat d’acabar la cubeta mitjançant 

pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,5 cm. de gruix. 

A continuació s’aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar amb 

morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc de la tapa 

de registre, que es col·locarà amb posterioritat 

 



Finalment es posaran els esglaons de poliprotilé als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons les 

directrius del fabricant i de conformitat amb el Director de les obres. 

 

Execució de pous de registre i pous especials “in situ” 

 

Un cop executada la solera i zona d’escomesa del pou com un tot únic, abans de la connexió de les 

escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s’executarà la cubeta de canalització amb formigó 

en massa HM-15 o en el propi formigó estructural, sent decisió del Director de les obres la necessitat d’acabar 

la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,50 cm. de gruix. La pujada des de la 

clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb formigó armat. 

 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

 

Un cop executada l’obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat pel Director de les 

obres, de l’espai existent entre la paret i l’excavació una vegada retirada l’estrebada. S’exigirà en aquesta zona 

una compactació igual o superior al 95% del P.M., sempre que el Director de les obres no disposi el contrari. 

 

Amidament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per unitat de pou executat (ut) independentment de l’alçada del mateix, incloent 

l’execució de la base, l’excavació d’aquest en qualsevol tipus de terreny, el reblert de la sobreexcavació am 

material granular porcedent de cantera, els elements prefabricats, el marc i la tapa de foneria, els pates de 

polipropilé amb ànima d'acer, i tots els elements i materials necessaris per tal de deixar completament acabada. 

El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d’obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin per tal 

de que l’obra realitzada sigui aprovada per la inspecció facultativa. 

 

 

2.17. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC 

 

El polietilé per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188  per a 10 atm de pressió. 

 

El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilé de baixa densitat. 

 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre de sediments ni 

incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras. 

 

La pressió nominal serà de 10 atm a 20º C. 

 

Les unions de tubs de polietilé de baixa densitat garantiran l'estanquitat del junt i, a l'hora, retindran 

mecànicament el tub. 



 

L'estanquitat es produirà per mitjà d'un junt d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa 

de la peça d'unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície 

exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

 

El muntatge de les unions de polietilé d'alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada 

i el premsat dels tubs entre sí. 

 

S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície uniforme, sense 

rebabes i perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar suficientment el cap del tubs tot 

controlant la temperatura per no perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i concèntricament els dos 

caps entre si, sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior. 

 

Les unions per mitjà de platines es faran interposant un junt pla de goma entre les platines, i collant-les entre 

elles per mitjà de cargols. 

 

Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que correspon a les 

Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 

 

Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 

 

Tubs de polietilé: Muntabrides de polietilé amb coll per soldar al cap de tub i brida boja. 

 

Tubs de polietilé: Platina de poliester amb coll reforçat per unió al tub reforçat : 

 

Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 

 

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió 

nominal i igual a protecció contra la corrosió. 

 

Portaran  gravada la marca del fabricant i el número de sèrie de fabricació. 

 

S'ancoraran amb daus de formigó prou dimensionades per suportar les forces originades per la pressió interior. 

 

L'acoblament es farà per el mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 

 

Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el radi interior del 



tub com a mínim. 

 

Amidament i abonament 

 

Les conduccions de polietilè s'amidaran i abonaran per metres lineals (ml) de conducció col·locades. Els preus 

del metre lineal (ml.) de conducció inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de junts, les 

proves de la canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per finalitzar totalment les 

obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per 

a protecció de les conduccions seran d'abonament independent i al preu unitari que marqui el Quadre de Preus 

núm. 1 . 

 

L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus unitaris d'excavació de rases, pous i replens compactats, 

definits al Quadre de Preus nº 1. 

 

 

2.18. ENCOFRATS 

 

Definició 

 

Es defineix com a encofrat l’element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. Per 

aquest últim es designa al que resta embegut dins del formigó. 

 

Tipus d’encofrat i característiques 

 

L’encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s’empri. Per altra part, l’encofrat pot ser fix o 

lliscant. 

 

En qualsevol cas, el Contractista, informarà de la tipologia d'encofrat i l’especificació tècnica del sistema que es 

proposa emprar a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació. 

 

Control de Qualitat 

 

Seran aplicables els apartats corresponents al PG3 a on es defineixin els corresponents materials que 

constitueixen l’encofrat. 

 

Materials 

 

La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cintres i calçat, bastides així com els mitjans auxiliars i les 

fustes per a encofrats hauran de complir les següents condicions : 

 

- Procedir de troncs sans. 



- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a dos anys (2)  

- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong. 

- Estar exempta d'esquerdes, taques o qualsevol d'altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. Es 

procurarà tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part 

(1/7) de la dimensió més petita. 

- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 

- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

- Donar un so clar per percussió. 

 

Per als encofrats metàl·lics regirà la instrucció PG3. 

 

Execució de les obres 

 

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, 

metàl·lics o d'altre material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del  Director. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la resistència i 

la rigidesa necessària per a que, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin moviments locals de 

més de cinc mil·límetres (5). 

 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paràmetres de formigó no presentin defectes, abombaments, resalts o rebaves de més de dos mil·límetres (2). 

 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no hauran 

de contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se 

obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o de 

l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

 

Es disposarà l’encofrat amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de 

formigó, aquesta conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials  

d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica, si bé es justificarà l'eficàcia d'aquells 

altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de cadascun dels tipus que calguin a l'obra, deduïts 

dels plànols de construcció. No seran d'abonament independent els encofrats de les petites obres de fàbrica 



definides en el Quadre de Preus núm. 1. Totes aquestes unitats d'encofrat s'abonaran segons els preus del 

Quadre de Preus núm. 1, que comprenen a més del materials, totes les operacions d'encofrat i desencofrat, 

neteja, desencofrants i la resta d'operacions que siguin necessàries per a que les obres estiguin d'acord amb 

els Plànols i el Plec de Condicions. No s’acceptaran increments de preu en l’encofrat per dificultat d’execució, 

volum d’obra o qüestions vàries. 

 

 

2.19. ABASTAMENT D’AIGUA 

 

Generalitats 

 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

 

- marca del fabricant 

- any de fabricació 

- diàmetre nominal 

- pressió nominal i de treball 

- norma segons la que ha estat fabricat 

 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada 

es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del 

ministeri corresponent. 

 

Canonades de polietilè. 

 

El polietilè per a construcció de canonades complirà amb la norma UNE 53.131. 

 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de 

sediments ni d’incrustacions. 

 

Canonades de fosa 

 

Les canonades de fosa compliran la norma EN-545. 

 

Unions de tubs 

 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitat del tub. 

 

La pressió nominal serà, com a mínim, igual a la dels tubs. 

 

Unió de tubs de polietilè. 



 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la 

copa de la peça d’unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície 

exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 

 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 

controlada i el premsat dels tubs entre sí. 

 

Unió de tubs de fosa 

 

Les unions entre tubs de fosa es faran tot introduint el cap del tub dins d’una copa, i s’hi interposarà material de 

junta. 

 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

 

Peces especials. 

 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 

marca del fabricant. 

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 

 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines. 

 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 

 

- Per a tubs de polietilè: polietilè 

- Per a tubs de fosa: fosa 

 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

 

Corbes 

 



Tindran igual diàmetre que el tub i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, com a 

mínim. 

 

Cons 

 

S’empraran per connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T 

 

Es faran les derivacions de més de 50 mm de diàmetre; no podran produir cap estrangulació. 

 

Collarins 

 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i, en general, per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre interior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 

collarí s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

 

Vàlvules 

 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 

modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula de fosa de primera qualitat o d’acer modelat ; haurà de ser prou resistent per suportar sense 

deformació les pressions de servi i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a 

fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de fosa estarà pintat. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 

sobre una única cara, sense esforços excessius. 

 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc. seran d’acer o bronze i estaran 

perfectament ajustades. 

 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables, seran resistents a l’erosió i a la corrosió. 

 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 

 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

 



S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins de tronetes quan no 

portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament a terra amb un trampilló a nivell del paviment que 

permetrà accionar-les. Les tronetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama 

indicador del servei), amb tanca de seguretat i dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula 

i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmetre la troneta. 

 

Vàlvules de comporta 

 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de fosa modular o fosa grisa per a 

pressions nominals fins a 25 kp/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer inoxidable i fet 

d’una única peça, fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 

d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou 

resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

 

La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault. 

Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar 

pèrdues per les dilatacions. 

 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Vàlvules de papallona 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per 

diàmetres iguals o superiors a 200 mm. 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions 

superiors. 

 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió 

sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

 

L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços 

considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 

 

Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. La tanca sempre serà estanca. 

 

Vàlvules de retenció 

 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

 



El cos serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals fins  a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a 

pressions superiors. 

 

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 

d’elastòmer. La tanca sempre serà estanca. 

 

Purgues 

 

S’anomena purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a la 

xarxa de clavegueram mitjançant tub de Ø63 mm. 

 

El cos d’ambdues vàlvules serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2, i 

d’acer fos per a pressions superiors. 

 

Ventoses 

 

El cos serà de fosa modular per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2. 

 

Aquestes vàlvules s’instal·laran fins d’una troneta, si s’escau, que serà d’obra, amb marc i tapa de fosa, si no 

porten eix telescòpic i trampilló. 

 

Boques de reg 

 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-

400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 ò 70. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 

desmuntable. 

 

Comptadors per a les boques de reg 

 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la 

seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

 

Hidrants 

 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades en el reial decret 1942/1993 de 5 de 

novembre, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

 

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033. 

 



Hidrants soterrats 

 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, segons 

la norma UNE 23-400. 

Es proveirà de tapa de ferro colat de Ø600, amb marc de color vermell per la cara vista. Així mateix, la seva 

situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

 

Hidrants aèris 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra, accionada per un eix 

d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar, per 

evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, així com d’un sistema d’auto 

bloqueig. 

 

Execució de les obres 

 

Rases 

 

Les rases per a la instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per 

instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior del tub i la superfície 

de 100 cm, quan s’instal·li sota voreres. Es situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota 

superior de la vorada col·locada. El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló 

o greda de 10 cm, com a mínim. 

 

Un cop muntada la canonada, es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 

garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament 

els costats del tub. 

 

La resta del rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec, segons es detalla a continuació.  

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre el tub. S’exigirà una densitat 

superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. 

 

Per a les canonades instal·lades es faran proves d’estanquitat i de pressió interior, d'acord amb El Plec de 

Condicions per Canonades d'Abastament d'Aigua i els criteris de  la Companyia Subministradora. 

 

Excavació i rebliment de rases 

 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases 



definides en el projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

  

 

 

Amidament i abonament 

 

Si en els quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 

manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar l’aigua. El cost d’aquestes operacions estarà comprès 

en els preus de l’excavació i els quadres de preus o pressupostos no especifiquen el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments i els transport de terres a l’abocador, a 

qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobre excavacions 

per evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobrexcavats no seran objecte d’abonament. 

L’excavació de rases s’abonarà per metre cúbics excavats, d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del 

projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l’ús de tots els materials, maquinària i 

mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres 

de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i calçats que calguin; el 

transport dels productes extrets al llos d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees afectades. 

 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 

manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en 

bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o 

de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 

conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els 

subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

 

El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense 

que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. Si els materials procedents de les excavacions de rases 

no són adequats per al seu rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no sent d’abonament 

els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos en el preu unitari de 

rebliment de rases definit en el quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

 

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existent, aniran a càrrec del contractista tots els 

elements necessaris per facilitar-lo. 



 

Condicions mínimes d’acceptació 

 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a 

la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 

adequats o seleccionats. 

 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 

terreny a la zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 

l’assaig Próctor Modificat. 

Tronetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

 

Les tronetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondària 

d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 × 0,50 m i paret 

d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada 

i d’un mínim de 40 × 40 cm. 

Les tronetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m fins a 

la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per permetre el 

desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra, de 15 cm de gruix. La tapa 

d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

 

Es preveurà un sistema de desguàs o, com a mínim, una troneta per poder recollir l’aigua que hi entri. 

 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin. 

 

En tot cas, s’intentarà comptabilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 

concessionària. 

 

Amidament i abonament 

 

La xarxa d’aigua es mesurarà i abonarà amb tots els seus elements independents:  excavació de rases (m3), 

rebliment amb sorra 0/3 (m3), protecció de canonades amb formigó (m3), tub (ml) inclòs part proporcional de 

formació de juntes i peces especials, vàlvules i ventoses (ut), arquetes(ut) i boques de reg (ut), tal i com 

s’especifica al Quadre de preus núm. 1 i al Pressupost del projecte. 

 

 



2.20. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES DE FORMIGÓ ARMAT. 
 
 
Condicions generals 

 

L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides en la Instrucció del Formigó Estructural EHE-98. 

 

Qualitat 

 

La tensió de ruptura serà superior a sis mil cent quilos per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2). 

 

L'allargament repartit de ruptura serà superior o igual al quatre per cent (4%), i per això s'entén la deformació 

unitària romanent mesurada després d'un assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de 10 diàmetres 

(10f) situada a més de 5 diàmetres (5f) del coll d'estricció i a més de 3 diàmetres (3f) del  

 

punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil 

quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per  

centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 

 

En els acers amb esglaó de relaxació, es prendrà com a límit elàstic la mínima tensió, capaç de produir una 

deformació romanent del dos per mil (0,2%). La tensió màxima de ruptura serà igual o superior al cent vint-i-

cinc per cent (125%) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de ruptura el valor de 

l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos 

obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitjà de la sèrie, si "n" fos senar. 

 

La qualitat s'ajustarà a l'article 600 del PG3. 

 

Assaigs 

 

Si el Director Facultatiu de l'obra ho considera convenient, exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 

garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en l'obra de l'assaig de 

doblegament, descrit en la Instrucció del Formigó Estructural EHE-98. 

 

Armadures i elements metàl.lics 

 

S'abonaran per quilograms (Kg), que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada 

obra, hagin estat presentats i aprovats pel Director Facultatiu, al preu corresponent que figuri en el Quadre de 

Preus núm. 1. 

 

Estan compresos en aquests preus totes les operacions i els mitjans necessaris per efectuar el doblament i la 



posada a l'obra. Així mateix, estan inclosos els encavalcaments, els ganxos, els elements de sustentació, les 

pèrdues per retalls, els lligams, etc. 

 

 

2.21. EMBORNALS I BUNERES. 

 

Definició 

 

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull 

l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o en general de qualsevol construcció. 

 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal, 

generalment protegit per una reixeta que compleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que 

l'entrada de l'aigua és quasi vertical. 

 

Materials 

 

Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec. 

 

Execució de les obres 

 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les Prescripcions Tècniques Particulars de 

Sanejament del projecte, i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de 

fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a 

la recepció definitiva de les obres. 

 

 

Amidament i abonament 

 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 

inclosa la troneta i pou de caiguda d'aigües, i la reixeta i tapa de foneria. 

 

 

2.22. ENCOFRATS 

 

Definició 

 

Es defineix com a encofrat l’element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. Per 



aquest últim es designa al que resta embegut dins del formigó. 

 

Tipus d’encofrat i característiques 

 

L’encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s’empri. Per altra part, l’encofrat pot ser fix o 

lliscant. 

 

En qualsevol cas, el Contractista, informarà de la tipologia d'encofrat i l’especificació tècnica del sistema que es 

proposa emprar a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació. 

 

Control de Qualitat 

 

Seran aplicables els apartats corresponents al PG3 a on es defineixin els corresponents materials que 

constitueixen l’encofrat. 

 

Materials 

 

La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cintres i calçat, bastides així com els mitjans auxiliars i les 

fustes per a encofrats hauran de complir les següents condicions : 

 

- Procedir de troncs sans. 

- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a dos anys (2)  

- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong. 

- Estar exempta d'esquerdes, taques o qualsevol d'altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. Es 

procurarà tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part 

(1/7) de la dimensió més petita. 

- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 

- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

- Donar un so clar per percussió. 

 

Per als encofrats metàl·lics regirà la instrucció PG3. 

 

Execució de les obres 

 

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, 

metàl·lics o d'altre material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del  Director. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la resistència i 

la rigidesa necessària per a que, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin moviments locals de 

més de cinc mil·límetres (5). 

 



Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paràmetres de formigó no presentin defectes, abombaments, resalts o rebaves de més de dos mil·límetres (2). 

 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no hauran 

de contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se 

obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o de 

l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

 

Es disposarà l’encofrat amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de 

formigó, aquesta conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials  

d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica, si bé es justificarà l'eficàcia d'aquells 

altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de cadascun dels tipus que calguin a l'obra, deduïts 

dels plànols de construcció. No seran d'abonament independent els encofrats de les petites obres de fàbrica 

definides en el Quadre de Preus núm. 1. Totes aquestes unitats d'encofrat s'abonaran segons els preus del 

Quadre de Preus núm. 1, que comprenen a més del materials, totes les operacions d'encofrat i desencofrat, 

neteja, desencofrants i la resta d'operacions que siguin necessàries per a que les obres estiguin d'acord amb 

els Plànols i el Plec de Condicions. No s’acceptaran increments de preu en l’encofrat per dificultat d’execució, 

volum d’obra o qüestions vàries. 

 

 

2.23. FOSA PER A MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 

 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de 600 mm de diàmetre per a pous de registre segons plànols. 

Les tapes s’adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. 

L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de 2 mm impedint qualsevol moviment lateral. 

 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori, excepte a les situades a l’interior de les estacions de bombeig. 

 

Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajust mecànic del marc i la tapa sigui 



rectificat mecànicament. 

 

Normes de qualitat 

 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense 

zones de fosa blanca (cementita) ni tant sols les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions 

de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

 

Les característiques metàl·liques, d’acord amb el mètode d’assaig del Plec General de Condicions Facultatives 

per a Canonades d’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, seran: 

 

a)  Duresa Brinell 205-235. 

b)  Resistència a tracció 18.22 kg/mm2. 

c)  Assaig d’impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l’impacte d’un pes de 12 kg. 

d) Càrrega de prova de 40 tones. 

Les mostres a assajar a tracció s’obtindran d’apèndixs col·locats expressament a les peces de forma cilíndrica 

de 30 mm. de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de 

terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d’idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 

 

Pel que fa a l’assaig d’impacte, les provetes s’obtindran d’igual manera que les del paràgraf anterior, però la 

seva secció serà quadrada i de 50 mm de costat. 

  

Recepció 

 

Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest apartat es rebutjaran. 

 

 

Amidament i abonament 

 

Tots els elements de fosa per a marcs, Tapes i reixes d'embornals estan inclosos en les respectives partides de 

pous de registre i embornals, i no seran mesurables ni abonables per separat. 

 

 

2.24.  ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

 

Qualsevol material o unitat d'obra no referenciada específicament en aquest Plec de Condicions Generals 

haurà de complir el que prescriu el P.G.3.  
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CAPITOL 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

3.01. PREUS  

3.01.01. Composició dels preus i pressupostos. 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes. 

 

Es consideraran costos directes: 

 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin 

directament en l’execució de la unitat d’obra. 

 

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti 

o que siguin necessaris per la seva execució. 

 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per 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 e instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 

 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 

pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 

adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels 

costos directes. 

 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el 

Pressupost Parcial de cada capítol  i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest 

pressupost es veurà afectat per els despeses generals. 

 

Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, 

legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que 

s’estableixen en un 13 per 100. 

 

 



 

Benefici Industrial 

 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu 

d’Execució Material. 

 

Preu de Contracte 

 

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici 

Industrial. 

 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el  preu. 

 

3.01.02. Preus contradictoris. 

 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi introduir 

unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància 

imprevista. 

 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de 

començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a deu dies. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en 

primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus 

d’ús més freqüent en la localitat. En cas dubte en el banc d’aplicació serà d’aplicació el Banc de Preus GISA 

2003.  

 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

3.01.03.  Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 

 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 

podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 

pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a facultatius). 

 

3.01.04. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus. 

 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de 

la forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General de 

Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 

 



3.01.05. Revisió dels preus contractats. 

 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus.  

 

3.01.06. Aplec de materials 

 

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per 

escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 

 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva 

vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 

 

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte per 

compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra. 

 

3.02. OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les 

porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé mitjançant un 

constructor. 

 

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

3.02.01. Obres per administració directa. 

 

Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí mateix o 

mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament autoritzat aquests 

efectes, porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, 

contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 

necessàries per que el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes obres el 

constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de la seva realització és només un depenent del propietari, ja 

sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble personalitat 

de Propietari i Contractista. 

 

3.02.02. Obres per administració delegat o indirecta. 

 



Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor per 

què aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es 

convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les següents: 

 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes les 

despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de 

poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa 

dels treballs, a l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots 

els elements que consideri necessaris per regular la realització dels treballs convenients. 

 

b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 

coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia 

amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per això del 

Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i 

abonades pel Constructor. 

 

3.02.03. Liquidació d’obres per administració. 

 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que 

a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els 

comptes d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà 

d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells conformats per la 

Direcció d’Obra. 

 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui 

el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra. 

 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant el 

nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 

acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps 

d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu d’obra, 

guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les 

nòmines que es presentin. 

 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 

 

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o 

en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a 



compte del propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la 

gestió o pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un 

quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 

auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor 

origini als treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 

 

3.02.04. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat. 

 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els realitzarà 

el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva 

delegació representant. 

 

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada, 

valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al 

Constructor llevat de que s’hagués pactat el contrari contractualment. 

 

3.02.05. Responsabilitat del constructor  en el baix rendiment dels obrers. 

 

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-Director, 

aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra 

executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra 

iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries 

per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, 

el Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import  del quinze per cent (15 

per 100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions 

quinzenals  que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en 

compte en quant els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

3.02.06. Responsabilitat del constructor. 

 

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes 

constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin 

sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les 

disposicions legals vigents s’estableixen.  

 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb 

arranjament a les normes establertes a l’esmentat article. 

 

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 



defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

 

3.03. ABONAMENT  DE LES OBRES 

 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable 

estipulat  per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses en 

els treballs executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que 

serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

 

3.03.01. Relació valorades i certificacions 

 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una 

relació valorada de les obres executades durant el mes previst. 

 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la 

qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 

corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint  

present a més a més l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millorar 

o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació,  facilitarà a la 

Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada incloent si s’escau fotografies i 

desglossament dels amidaments, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins del termini 

de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-les i tornar-

les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri  

oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions 

del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon 

cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director en la forma previnguda en els “Plecs 

Generals de Condicions Facultatius i Legals”. 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la certificacions 

de les obres executades. 

 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 

noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense 

afectar-los del tant per cent del contracte. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el 

caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 



liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que 

comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el 

cas de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen. 

 

En cas d’executar-se certificació per avançat i que aquesta finalment no s’executi, es certificarà negatiu fins 

assolir l’amidament real certificat. 

 

3.03.02. Millores d’obres lliurament executades. 

 

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada preparació o 

més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una altra que tingués 

assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, 

introdueixi en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del 

Director, no tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que 

hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

3.03.03. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 

 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu  establert i en el 

mes en que aquest s’hagi executat. 

 

Pagaments 

 

Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu import 

correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les 

quals es verifiquen aquells. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 

 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al 

seu abonament es procedirà així: 

 

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no 

s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva realització 

durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i 

abonats d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, 

en el cas de que els  preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva 

realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

 



 

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de 

l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i 

abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

 

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 

 

 

3.04. INDEMNITZACIONS MÚTUES  

 

3.04.01. Import de la indemnització per retard  no justificat en el termini d’acabament de les obres. 

 

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà per contracte, en el seu defecte es fixarà en un 

dos per mil (2 per 1000) de l’import  total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a 

partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra. 

 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran  amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 

 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al 

que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un interès 

de demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre l’import  de les esmentades 

certificacions. 

 

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el 

pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a 

les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i 

que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. 

 

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte 

fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la 

sol·licitud indicada ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost 

corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 

 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de 

treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos en el 

contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els 

amidaments del Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes. 



 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva 

execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 

materials i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats 

contractades. 

 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 

apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

 

 

3.05. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES. 

 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres, 

aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de 

conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi 

enderrocar l’obra i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini. 

 

 

3.06. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

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 tingui per 

contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 

s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i 

a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista 

s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat 

expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import per a tasques 

diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà motiu 

suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complert 

de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al 

Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la 

indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, 

que seran taxats a aquests efectes pel Director. 

 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el 

Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recavar d’aquesta la seva 

prèvia conformitat. 

 

 



3.07. CONSERVACIÓ DE L’OBRA I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra durant el termini de 

garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el Propietari abans de la recepció definitiva, el 

Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui per que deguda a la vigilància, 

neteja i bona conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat. 

 

Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi en ella més 

eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la seva vigilància i neteja i per als treballs 

que calgui efectuar. 

 

El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà o bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, contenidors 

metàl·lics específics, amb la ubicació i condicionant que estableixin les ordenances municipals. Aquest 

dipòsit també haurà d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

 

El dipòsit temporal per RCDs (residus de construcció i/o demolició) valoritzables (fustes, plàstics, metalls ...) 

que es realitzi en contenidors o apilat, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una manera 

adequada. 

 

Els contenidors hauran d’estar pintats amb colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, 

i disposar una banda de material reflectant. 

 

El responsable de l’obra a la que presti servei el contenidor, adoptarà les mesures necessàries per evitar el 

dipòsit de residus aliens al mateix. Els contenidors restaran tancats o tapats fora de l’horari de treball, per 

evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra que presten servei. 

 

En l’equip d’obra hauran d’establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per la separació de cada 

tipus de RCD. 

 

Es tindran en compte els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d’obres,..., 

especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o 

deposició. 

 

En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista, realitzar una avaluació econòmica de les 

condicions en les que és viable aquesta o operació, tan per les possibilitats reals d’executar-la com per 

disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 

 

La Direcció de l’obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva justificació, davant les 

autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

 



S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de reciclatge, 

abocador, cantera, incineradora ...) són centres amb autorització autonòmica de la Conselleria de Medi 

Ambient, així mateix s’hauran de contractar únicament transportistes o gestors autoritzats per la mateixa 

Conselleria e inscrits en el Registre pertinent. Es portarà a terme un control documental en el que quedaran 

reflectits els avals de retirada i entrega final de cada transport de residus. 

 

Quan s’encomani la separació de fraccions a un gestor autoritzat, haurà d’emetre documentació acreditativa 

de que ha complert en nom del posseïdor dels residus amb l’obligació de recollida. 

 

La gestió tan documental com operativa dels residus perillosos que es puguin trobar en una obra d’enderroc 

o de nova planta, es regirà conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les 

ordenances municipals. Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, 

envasos, ...) seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal 

corresponent. 

 

Pel cas de residus amb amiant, si fos el cas, se seguiran els passos marcats per l’ordre MAM/304/2002 de 8 

de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 

residus per poder considerar-los com a perillosos o no perillosos. En qualsevol cas, sempre es compliran els 

preceptes dictats pel RD 108/1991 de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l’amiant, així com la legislació laboral al respecte. 

 

Les restes del rentat de canaletes/cubes de formigó seran tractades com a runa. 

 

S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per 

la seva adequada segregació, així com la contaminació de les piles o contenidors de runa, amb components 

perillosos. 

 

Les terres superficials que puguin tenir un us posterior per jardineria o recuperació de sòls degradats, serà 

retirada i emmagatzemada durant el mínim temps possible, en cavallons d’altura no superior als 2 metres. 

S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials.  

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 

� ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 

usats. 

� LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

� DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

� DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

� DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

� DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 



� DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 

el Catàleg de Residus de Catalunya. 

� DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

� DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

� DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

� LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

� LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 

cànon sobre la deposició de residu. 

� REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de 

la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

� ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 

de. aceites usados. 

� REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

� REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 

de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

� LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

� REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

� ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

� REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 

usados. 

� REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 

Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus: 

 

� DOCUMENT Nº 3 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte 

� Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

� La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i les 

condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes 

elles al moment de l’oferta. 

 

 



 

3.08. DESVIAMENTS 

 

L’execució de les obres s’haurà de realitzar amb independència de l’existència dels serveis que travessen el 

terreny a urbanitzar. Específicament no hi haurà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en 

l’execució de les obres de desviament, per l’Empresa que sigui adjudicatària de l’esmentat desviament, en 

cas de que la Direcció de les Obres consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa de desviament. 

En qualsevol cas, l’Empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

 

 

3.09. PRODUCTES INDUSTRIALS D’ÚS A L’OBRA 

 

Els productes industrials d’ús a l’obra es determinaran per les seves qualitats i característiques, sense fer 

referència a marques, models o denominacions específiques. Si en els documents contractuals figurés 

alguna marca d’un producte industrial específic, s’entendrà que aquest esment només fa referència a les 

qualitats i característiques del producte, pel que el Contractista podrà emprar productes d’altres marques i 

models que reuneixin les mateixes condicions. 

 

 

 

3.10. ASSAIGS, ANÀLISIS I PROVES DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA 

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en 

cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu acabament a efectes de 

recepció. 

 

En el cas de que no es determinin en el Plec de Prescripcions Tècniques ni existeixi disposició general a 

l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que han de reunir aquests assaigs, anàlisis i 

proves. També indicarà el laboratori per realitzar-los. 

Les despeses originades per aquests conceptes aniran a càrrec de la partida pressupostària previ justificació 

de la mateixa. 

  

L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, sent d’aplicació l’augment de contracte i la 

baixa de la licitació, si n’hi hagués. 

 

 

L’Administració contractant podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a que 

fa referència el present apartat, i podrà retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances les quantitats 

impagades fins que s’acrediti el seu abonament. 



 
 

En el supòsit de que en el contracte s’indiqui que les despeses d’assaig i control de qualitat les contracta 

l’Administració contractant , es suposarà que aquestes no estan incloses a l’oferta del Contractista. 

 

 
 
 

Roses, març de 2020 
L’autor del projecte                                                                         

 

 
 

Jordi Quera i Miró                                                                               
Enginyer de camins, canals i ports. Col·legiat número 6.513 
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1 MOVIMENT GENERAL DE TERRES

1.1 CAMÍ D'ACCÉS A L'OBRA

1.1.1 CAMÍ LATERAL

FR3P8601 3.398,258 m3 FORMACIÓ DE CAMÍ D'ACCÉS LATERAL A L'ESPIGÓ EXISTENT DE LA
RIERA GINJOLERS, AMB SORRA PROVINENT DELS DIPÒSITS ACUMU-
LATS ENTRE ELS ESPIGONS EXISTENTS DE LA RIERA GINJOLERS.
INCLOENT DRAGAT, TRANSPORT I COL·LOCACIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLÒS PART PROPORCIONAL DE MERMES DEL10%

Descripción Unidades Fórmula Parcial

Perfil 1 al Perfil 2 1,000 1.1*(32.48+28.61)/2*21.36 717,685

Perfil 2 al Perfil 3 1,000 1.1*(28.61+24.83)/2*18.40 540,813

Perfi 3 al Perfil 4 1,000 1.1*(24.83+26.96)/2*6.09 173,471

Perfil 4 al Perfil 5 1,000 1.1*(26.96+23.95)/2*6.10 170,803

Perfil 5 al Perfil 6 1,000 1.1*(23.95+13.21)/2*23.05 471,096

Perfil 6 al Perfil 7 1,000 1.1*(13.21+5.49)/2*25.00 257,125

Perfil 7 al Perfil 8 1,000 1.1*(5.49+8.01)/2*25.00 185,625

Perfil 8 al Perfil 9 1,000 1.1*(8.01+10.54)/2*10.00 102,025

Perfil 9 al Perfil 10 1,000 1.1*(10.54+1.12)/2*10.00 64,130

Perfil 10 al Perfil 11 1,000 1.1*(1.12+5.16)/2*20.00 69,080

Perfil 11 al Perfil 12 1,000 1.1*(5.16+5.47)/2*15.00 87,698

Perfil 12 al Perfil 13 (Final) 1,000 1.1*(5.47+0.00)/2*20.00 60,170

Perfil 1 al Perfil 2 1,000 1.1*(3.71+3.76)/2*21.36 87,758

Perfil 2 al Perfil 3 1,000 1.1*(3.76+3.76)/2*18.40 76,102

Perfi 3 al Perfil 4 1,000 1.1*(3.76+3.72)/2*6.09 25,054

Perfil 4 al Perfil 5 1,000 1.1*(3.72+3.83)/2*6.10 25,330

Perfil 5 al Perfil 6 1,000 1.1*(3.83+4.71)/2*23.05 108,266

Perfil 6 al Perfil 7 1,000 1.1*(4.71+2.71)/2*25.00 102,025

Perfil 7 al Perfil 8 1,000 1.1*(2.71+0.80)/2*25.00 48,262

Perfil 8 al Perfil 9 1,000 1.1*(0.80+1.01)/2*10.00 9,955

Perfil 9 al Perfil 10 1,000 1.1*(1.01+0.62)/2*10.00 8,965

Perfil 10 al Perfil 11 1,000 1.1*(0.62+0.00)/2*20.00 6,820

Total ... 3.398,258

G931R01L 362,773 m3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL PROCEDENT DE CANTERA. INCLOENT
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA I PI-
CONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM.

Descripción Unidades Fórmula Parcial

Perfil 1 al Perfil 2 1,000 (1.67+1.67)/2*21.36 35,671

Perfil 2 al Perfil 3 1,000 (1.67+1.67)/2*18.40 30,728

Perfi 3 al Perfil 4 1,000 (1.67+1.67)/2*6.09 10,170

Perfil 4 al Perfil 5 1,000 (1.67+1.67)/2*6.10 10,187

Perfil 5 al Perfil 6 1,000 (1.67+1.62)/2*23.05 37,917

Perfil 6 al Perfil 7 1,000 (1.62+1.61)/2*25.00 40,375

Perfil 7 al Perfil 8 1,000 (1.61+1.81)/2*25.00 42,750

Perfil 8 al Perfil 9 1,000 (1.81+1.878)/2*10.00 18,440

Perfil 9 al Perfil 10 1,000 (1.878+2.15)/2*10.00 20,140

Perfil 10 al Perfil 11 1,000 (2.15+1.88)/2*20.00 40,300

Perfil 11 al Perfil 12 1,000 (1.88+1.88)/2*15.00 28,200

Perfil 12 al Perfil 13 1,000 (1.88+2.53)/2*20.00 44,100

Perfil 13 al Perfil 13 (Final) 1,000 (2.53+0.00)/2*3.00 3,795

Total ... 362,773

G24120DA 3.089,328 m3 DESMUNTATGE DE CAMÍ D'ACCÉS LATERAL DE L'ESPIGÓ EXISTENT
DE LA RIERA GINJOLERS, FORMAT PER SORRES DE PLATJA. IN-
CLOENT TRANSPORT I COL·LOCACIÓ EN LA PLATJA NOVA.

Descripción Unidades Fórmula Parcial

Perfil 1 al Perfil 2 1,000 (32.48+28.61)/2*21.36 652,441

Perfil 2 al Perfil 3 1,000 (28.61+24.83)/2*18.40 491,648
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Descripción Unidades Fórmula Parcial

Perfi 3 al Perfil 4 1,000 (24.83+26.96)/2*6.09 157,701

Perfil 4 al Perfil 5 1,000 (26.96+23.95)/2*6.10 155,276

Perfil 5 al Perfil 6 1,000 (23.95+13.21)/2*23.05 428,269

Perfil 6 al Perfil 7 1,000 (13.21+5.49)/2*25.00 233,750

Perfil 7 al Perfil 8 1,000 (5.49+8.01)/2*25.00 168,750

Perfil 8 al Perfil 9 1,000 (8.01+10.54)/2*10.00 92,750

Perfil 9 al Perfil 10 1,000 (10.54+1.12)/2*10.00 58,300

Perfil 10 al Perfil 11 1,000 (1.12+5.16)/2*20.00 62,800

Perfil 11 al Perfil 12 1,000 (5.16+5.47)/2*15.00 79,725

Perfil 12 al Perfil 13 (Final) 1,000 (5.47+0.00)/2*20.00 54,700

Perfil 1 al Perfil 2 1,000 (3.71+3.76)/2*21.36 79,780

Perfil 2 al Perfil 3 1,000 (3.76+3.76)/2*18.40 69,184

Perfi 3 al Perfil 4 1,000 (3.76+3.72)/2*6.09 22,777

Perfil 4 al Perfil 5 1,000 (3.72+3.83)/2*6.10 23,028

Perfil 5 al Perfil 6 1,000 (3.83+4.71)/2*23.05 98,424

Perfil 6 al Perfil 7 1,000 (4.71+2.71)/2*25.00 92,750

Perfil 7 al Perfil 8 1,000 (2.71+0.80)/2*25.00 43,875

Perfil 8 al Perfil 9 1,000 (0.80+1.01)/2*10.00 9,050

Perfil 9 al Perfil 10 1,000 (1.01+0.62)/2*10.00 8,150

Perfil 10 al Perfil 11 1,000 (0.62+0.00)/2*20.00 6,200

Total ... 3.089,328

G2RA71H1 471,606 m3 RETIRADA DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL A DIPÒSIT AUTORITZAT.
INCLOENT EXCAVACIÓ, CÀRREGA, TRANSPORT, DESCARREGA I
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA. INCLÒS ESPONJA-
MENT DEL 30%

Descripción Unidades Fórmula Parcial

Perfil 1 al Perfil 2 1,000 1.3*(1.67+1.67)/2*21.36 46,373

Perfil 2 al Perfil 3 1,000 1.3*(1.67+1.67)/2*18.40 39,946

Perfi 3 al Perfil 4 1,000 1.3*(1.67+1.67)/2*6.09 13,221

Perfil 4 al Perfil 5 1,000 1.3*(1.67+1.67)/2*6.10 13,243

Perfil 5 al Perfil 6 1,000 1.3*(1.67+1.62)/2*23.05 49,292

Perfil 6 al Perfil 7 1,000 1.3*(1.62+1.61)/2*25.00 52,488

Perfil 7 al Perfil 8 1,000 1.3*(1.61+1.81)/2*25.00 55,575

Perfil 8 al Perfil 9 1,000 1.3*(1.81+1.878)/2*10.00 23,972

Perfil 9 al Perfil 10 1,000 1.3*(1.878+2.15)/2*10.00 26,182

Perfil 10 al Perfil 11 1,000 1.3*(2.15+1.88)/2*20.00 52,390

Perfil 11 al Perfil 12 1,000 1.3*(1.88+1.88)/2*15.00 36,660

Perfil 12 al Perfil 13 1,000 1.3*(1.88+2.53)/2*20.00 57,330

Perfil 13 al Perfil 13 (Final) 1,000 1.3*(2.53+0.00)/2*3.00 4,934

Total ... 471,606
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1.1.2 CAMÍ CENTRAL

FR3P8601 418,741 m3 FORMACIÓ DE CAMÍ D'ACCÉS LATERAL A L'ESPIGÓ EXISTENT DE LA
RIERA GINJOLERS, AMB SORRA PROVINENT DELS DIPÒSITS ACUMU-
LATS ENTRE ELS ESPIGONS EXISTENTS DE LA RIERA GINJOLERS.
INCLOENT DRAGAT, TRANSPORT I COL·LOCACIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLÒS PART PROPORCIONAL DE MERMES DEL10%

Descripción Unidades Fórmula Parcial

Perfil A al Perfil B 1,000 1.1*(2.83+0.87)/2*3 6,105

Perfil B al Perfil C 1,000 1.1*(0.87+0.856)/2*22 20,885

Perfi C al Perfil D 1,000 1.1*(0.856+2.005)/2*25 39,339

Perfil D al Perfil E 1,000 1.1*(2.005+0.529)/2*25 34,843

Perfil E al Perfil F 1,000 1.1*(0.529+1.181)/2*25 23,513

Perfil F al Perfil G 1,000 1.1*(1.181+8.802)/2*10 54,907

Perfil G al Perfil H 1,000 1.1*(8.802+23.991)/2*5 90,181

Perfil H al Perfil I 1,000 1.1*(23.991+30.179)/2*5 148,968

Total ... 418,741

G931R01L 202,691 m3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL PROCEDENT DE CANTERA. INCLOENT
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA I PI-
CONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM.

Descripción Unidades Fórmula Parcial

Perfil A al Perfil B 1,000 (1.63+1.63)/2*3 4,890

Perfil B al Perfil C 1,000 (1.63+1.63)/2*22 35,860

Perfi C al Perfil D 1,000 (1.63+1.63)/2*25 40,750

Perfil D al Perfil E 1,000 (1.63+1.63)/2*25 40,750

Perfil E al Perfil F 1,000 (1.63+1.63)/2*25 40,750

Perfil F al Perfil G 1,000 (1.63+1.80)/2*10 17,150

Perfil G al Perfil H 1,000 (1.80+2.253)/2*5 10,133

Perfil H al Perfil I 1,000 (2.253+2.71)/2*5 12,408

Total ... 202,691

G2RA71H1 263,497 m3 RETIRADA DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL A DIPÒSIT AUTORITZAT.
INCLOENT EXCAVACIÓ, CÀRREGA, TRANSPORT, DESCARREGA I
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA. INCLÒS ESPONJA-
MENT DEL 30%

Descripción Unidades Fórmula Parcial

Perfil A al Perfil B 1,000 1.3*(1.63+1.63)/2*3 6,357

Perfil B al Perfil C 1,000 1.3*(1.63+1.63)/2*22 46,618

Perfi C al Perfil D 1,000 1.3*(1.63+1.63)/2*25 52,975

Perfil D al Perfil E 1,000 1.3*(1.63+1.63)/2*25 52,975

Perfil E al Perfil F 1,000 1.3*(1.63+1.63)/2*25 52,975

Perfil F al Perfil G 1,000 1.3*(1.63+1.80)/2*10 22,295

Perfil G al Perfil H 1,000 1.3*(1.80+2.253)/2*5 13,172

Perfil H al Perfil I 1,000 1.3*(2.253+2.71)/2*5 16,130

Total ... 263,497

G24120DA 380,671 m3 DESMUNTATGE DE CAMÍ D'ACCÉS LATERAL DE L'ESPIGÓ EXISTENT
DE LA RIERA GINJOLERS, FORMAT PER SORRES DE PLATJA. IN-
CLOENT TRANSPORT I COL·LOCACIÓ EN LA PLATJA NOVA.

Descripción Unidades Fórmula Parcial

Perfil A al Perfil B 1,000 (2.83+0.87)/2*3 5,550

Perfil B al Perfil C 1,000 (0.87+0.856)/2*22 18,986

Perfi C al Perfil D 1,000 (0.856+2.005)/2*25 35,762

Perfil D al Perfil E 1,000 (2.005+0.529)/2*25 31,675

Perfil E al Perfil F 1,000 (0.529+1.181)/2*25 21,375

Perfil F al Perfil G 1,000 (1.181+8.802)/2*10 49,915

Perfil G al Perfil H 1,000 (8.802+23.991)/2*5 81,983
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Descripción Unidades Fórmula Parcial

Perfil H al Perfil I 1,000 (23.991+30.179)/2*5 135,425

Total ... 380,671
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1.2 DRAGAT DE SORRES EN ZONA NOU ESPIGÓ

G2H23211 1.756,925 m3 DRAGAT GENERAL DE FONS MARÍ, DE 1 A 4 m. DE FONDÀRIA, EN ZO-
NA DE SORRES AMB GRÚA. INCLOENT CÀRREGA I RETIRADA DE 
MATERIAL A ZONES PROPERES A L'OBRA.

Descripción Unidades Fórmula Parcial

INICI a P-1' 1,000 ((15,287+15,287)/2*10.00) 152,870

P-1' a P-2' 1,000 ((15,287+18,925)/2*10.00) 171,060

P-2' a P-3' 1,000 ((18,925+21,667)/2*10.00) 202,960

P-3' a P-4' 1,000 ((21,667+22,032)/2*10.00) 218,495

P-4' a P-5' 1,000 ((22,032+22,123)/2*10.00) 220,775

P-5' a P-6' 1,000 ((22,123+22,141)/2*10.00) 221,320

P-6' a P-7' 1,000 ((22,141+22,081)/2*10.00) 221,110

P-7' a P-8' 1,000 ((22,081+22,018)/2*10.00) 220,495

P-8' a FINAL 1,000 127,84*1 127,840

Total ... 1.756,925

SGD0001 1,000 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL SEGUIMENT AR-
QUEOLOGIC DELS TREBALLS DE DRAGAT, D'ACORD AMB L'INFOR-
ME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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2 ESCULLERES

2.3 ESCULLERES

2.3.1 ESCULLERA DE PES 250 - 400 Kg

G3J41929997 1.536,633 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTIMA FORMADA PER BLOCS DE PE-
DRA GRANÍTICA I/O CALCÀRIA DE 250 A 400 KG, AMB L'ÚS DE GRUA
(EL MATERIAL SERÁ PROVINENT DE LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA
DELS BLOCS DE PEDRA EN CAMIÓ, TRASLLAT I ACOPI APROP DE
L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR CÀRREGA I TRASLLAT, DEIXANT
ELS BLOCS DE PEDRA EN L'ESPIGÓ, AL COSTAT DEL PUNT DE
COL·LOCACIÓ; I POSTERIOR COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA, DEI-
XANT ELS BLOCS DE PEDRA BEN COL·LOCATS.

Descripción Unidades Fórmula Parcial

INICI a P-1'

P-1' a P-2' 1,000 1.82*((0+4.877)/2*10.00) 44,381

P-2' a P-3' 1,000 1.82*((4.877+12.327)/2*10.00) 156,556

P-3' a P-4' 1,000 1.82*((12.327+13.610)/2*10.00) 236,027

P-4' a P-5' 1,000 1.82*((13.610+13.925)/2*10.00) 250,569

P-5' a P-6' 1,000 1.82*((13.925+13.993)/2*10.00) 254,054

P-6' a P-7' 1,000 1.82*((13.993+13.803)/2*10.00) 252,944

P-7' a P-8' 1,000 1.82*((13.803+13.596)/2*10.00) 249,331

P-8' a FINAL 1,000 @1.82*0.5*(1/3)*3.141*2.5*((5.07*5.07)+(1.9* 92,771

Total ... 1.536,633
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2.3.2 ESCULLERA DE PES SUPERIOR 2500 Kg

G3J41929998 4.188,860 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTIMA FORMADA PER BLOCS DE PE-
DRA GRANÍTICA I/O CALCÀRIA SUPERIOR A 2500, AMB L'ÚS DE GRUA
(EL MATERIAL SERÁ PROVINENT DE LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA
DELS BLOCS DE PEDRA EN CAMIÓ, TRASLLAT I ACOPI APROP DE
L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR CÀRREGA I TRASLLAT, DEIXANT
ELS BLOCS DE PEDRA EN L'ESPIGÓ, AL COSTAT DEL PUNT DE
COL·LOCACIÓ; I POSTERIOR COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA, DEI-
XANT ELS BLOCS DE PEDRA BEN COL·LOCATS.

Descripción Unidades Fórmula Parcial

INICI a P-1' 1,000 1.82*((13.379+13.379)/2*10.00) 243,498

P-1' a P-2' 1,000 1.82*((13.379+22.943)/2*10.00) 330,530

P-2' a P-3' 1,000 1.82*((22.943+29.553)/2*10.00) 477,714

P-3' a P-4' 1,000 1.82*((29.553+30.487)/2*10.00) 546,364

P-4' a P-5' 1,000 1.82*((30.487+30.709)/2*10.00) 556,884

P-5' a P-6' 1,000 1.82*((30.709+30.754)/2*10.00) 559,313

P-6' a P-7' 1,000 1.82*((30.754+30.612)/2*10.00) 558,431

P-7' a P-8' 1,000 1.82*((30.612+30.460)/2*10.00) 555,755

P-8' a FINAL 1,000 @1.82*0.5*(1/3)*3.141*4.5*((8.80*8.80)+(2.5* 453,142

P-8' a FINAL -1,000 @1.82*0.5*(1/3)*3.141*2.5*((5.07*5.07)+(1.9* -92,771

Total ... 4.188,860
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2.3.3 ESCULLERA DE PES 800 - 1000 Kg

G3J41929999 3.197,603 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTIMA FORMADA PER BLOCS DE PE-
DRA GRANÍTICA I/O CALCÀRIA DE 800 A 1000 KG, AMB L'ÚS DE GRUA
(EL MATERIAL SERÁ PROVINENT DE LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA
DELS BLOCS DE PEDRA EN CAMIÓ, TRASLLAT I ACOPI APROP DE
L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR CÀRREGA I TRASLLAT, DEIXANT
ELS BLOCS DE PEDRA EN L'ESPIGÓ, AL COSTAT DEL PUNT DE
COL·LOCACIÓ; I POSTERIOR COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA, DEI-
XANT ELS BLOCS DE PEDRA BEN COL·LOCATS.

Descripción Unidades Fórmula Parcial

INICI a P-1' 1,000 1.82*((15.287+15.287)/2*10.00) 278,223

P-1' a P-2' 1,000 1.82*((15.287+18.925)/2*10.00) 311,329

P-2' a P-3' 1,000 1.82*((18.925+21.667)/2*10.00) 369,387

P-3' a P-4' 1,000 1.82*((21.667+22.032)/2*10.00) 397,661

P-4' a P-5' 1,000 1.82*((22.032+22.123)/2*10.00) 401,811

P-5' a P-6' 1,000 1.82*((22.123+22.141)/2*10.00) 402,802

P-6' a P-7' 1,000 1.82*((22.141+22.081)/2*10.00) 402,420

P-7' a P-8' 1,000 1.82*((22.081+22.018)/2*10.00) 401,301

P-8' a FINAL 1,000 1.82*127.84*1 232,669

Total ... 3.197,603
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3 VARÍS

3.1 BALISA SENYALITZADORA CARDINAL

UBA02 1,000 Ut SUBMINISTRA I MUNTATGE DE BALISA MODEL SEALITE SL70 2-3+mn,
EQUIPADA AMB BATERIA DE 16Ah, ESTANQUEITAT IP68; INCLOENT
SUPORT DE BASE CILINDRICA DE FORMIGÓ ARMAT.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Balisa 1,000 1,000

Total ... 1,000
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3.2 SEGURETAT I SALUT

USS01 1,000 Ut UNITAT COMPLETA DE SEGURETAT I SALUT EN EL CONJUNT DE
L'OBRA DE: "ESTABILITZACIÓ DE LA PLATJA DE LA PUNTA, EN COM-
PLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LA CONCESSIÓ DEL ESPORTIU
MUNICIPAL DE ROSES, AL T.M. DE ROSES (ALT EMPORDÀ)."

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Seguretat i salut 1,000 1,000

Total ... 1,000
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3.3 EQUIP SUBMARINISTES D'OBRA

PA0001 1,000 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE, PER A LA REALITZACIÓ
DELS TREBALLS DE CONTROL EXECUCIÓ I VERIFICACIÓ DINS DEL
FONS MARÍ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES MARÍTIMES, PER
EQUIP DE SUBMARINISTES.
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3.4 EQUIP SUBMARINISTES VIGILANCIA AMBIENTAL

PA0002 1,000 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE, PER A LA VIGILANCIA
AMBIENTAL DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES MARÍTIMES, PER
EQUIP DE SUBMARINISTES, INCLOENT ELS ASSAIGS DE LES MOS-
TRES D'AIGUA. 
S'INCLOU UN SEGUIMENT DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LA PO-
SIDONIA DURANT LA FASE D'EXECUCIÓ I EL PRIMER ANY DE LA FA-
SE D'EXPLOTACIÓ.
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3.5 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES

PA0003 1,000 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE, PER AL SUBMINISTRA-
MENT, COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE DELS MATERIALS DE LES
BOIES DE SENYALITZACIÓ I DELS EQUIPS ANTI-TERBOLESA DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.
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3.6 SERVEIS AFECTATS

PA0004 1,000 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE, PER A L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES AFECCIONS PRODUIDES A L'EN-
TORN I RESTITUCIÓ AL SEU ESTAT INICIAL.



 
 

 

QUADRE DE PREUS 1 
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Código UM Descripción Importe en le-
tras

Importe en
cifras

@FR3P8 m3 FORMACIÓ DE CAMÍ D'ACCÉS LA-
TERAL A L'ESPIGÓ EXISTENT DE
LA RIERA GINJOLERS, AMB SORRA
PROVINENT DELS DIPÒSITS ACU-
MULATS ENTRE ELS ESPIGONS
EXISTENTS DE LA RIERA GINJO-
LERS. INCLOENT DRAGAT, TRANS-
PORT I COL·LOCACIÓ AMB MIT-
JANS MECÀNICS. INCLÒS PART
PROPORCIONAL DE MERMES DEL10%

Quatre euros amb
vint cents. 4,20

@G2412 m3 DESMUNTATGE DE CAMÍ D'ACCÉS
LATERAL DE L'ESPIGÓ EXISTENT
DE LA RIERA GINJOLERS, FORMAT
PER SORRES DE PLATJA. IN-
CLOENT TRANSPORT I COL·LOCA-
CIÓ EN LA PLATJA NOVA.

Quatre euros amb
s e t a n t a - c i n c
cents. 4,75

@G2H23 m3 DRAGAT GENERAL DE FONS MARÍ,
DE 1 A 4 m. DE FONDÀRIA, EN
ZONA DE SORRES AMB GRÚA. IN-
CLOENT CÀRREGA I RETIRADA DE 
MATERIAL A ZONES PROPERES A
L'OBRA.

Nou euros amb
n o r a n t a - s e t
cents. 9,97

@G2RA7 m3 RETIRADA DE BASE DE TOT-Ú AR-
TIFICIAL A DIPÒSIT AUTORIT-
ZAT. INCLOENT EXCAVACIÓ,
CÀRREGA, TRANSPORT, DESCARRE-
GA I CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA. INCLÒS ESPONJA-
MENT DEL 30%

Tretze euros amb
vuitanta cents. 13,80

@G3J41 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTI-
MA FORMADA PER BLOCS DE PEDRA
GRANÍTICA I/O CALCÀRIA DE 250
A 400 KG, AMB L'ÚS DE GRUA
(EL MATERIAL SERÁ PROVINENT
DE LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA
DELS BLOCS DE PEDRA EN CAMIÓ,
TRASLLAT I ACOPI APROP DE
L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR
CÀRREGA I TRASLLAT, DEIXANT
ELS BLOCS DE PEDRA EN L'ESPI-
GÓ, AL COSTAT DEL PUNT DE
COL·LOCACIÓ; I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA,
DEIXANT ELS BLOCS DE PEDRA
BEN COL·LOCATS.

Onze euros amb
dinou cents. 11,19
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Código UM Descripción Importe en le-
tras

Importe en
cifras

@G3J41 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTI-
MA FORMADA PER BLOCS DE PEDRA
GRANÍTICA I/O CALCÀRIA SUPE-
RIOR A 2500, AMB L'ÚS DE GRUA
(EL MATERIAL SERÁ PROVINENT
DE LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA
DELS BLOCS DE PEDRA EN CAMIÓ,
TRASLLAT I ACOPI APROP DE
L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR
CÀRREGA I TRASLLAT, DEIXANT
ELS BLOCS DE PEDRA EN L'ESPI-
GÓ, AL COSTAT DEL PUNT DE
COL·LOCACIÓ; I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA,
DEIXANT ELS BLOCS DE PEDRA
BEN COL·LOCATS.

Catorze euros
amb dotze cents. 14,12

@G3J41 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTI-
MA FORMADA PER BLOCS DE PEDRA
GRANÍTICA I/O CALCÀRIA DE 800
A 1000 KG, AMB L'ÚS DE GRUA
(EL MATERIAL SERÁ PROVINENT
DE LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA
DELS BLOCS DE PEDRA EN CAMIÓ,
TRASLLAT I ACOPI APROP DE
L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR
CÀRREGA I TRASLLAT, DEIXANT
ELS BLOCS DE PEDRA EN L'ESPI-
GÓ, AL COSTAT DEL PUNT DE
COL·LOCACIÓ; I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA,
DEIXANT ELS BLOCS DE PEDRA
BEN COL·LOCATS.

Onze euros amb
vu it an t a- tr es
cents. 11,83

@G931R m3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL PRO-
CEDENT DE CANTERA. INCLOENT
SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ
AMB MOTOANIVELLADORA I PICO-
NATGE DEL MATERIAL AL 100%
DEL PM.

Vint euros. 20,00

PA0001 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT
ÍNTEGRE, PER A LA REALITZACIÓ
DELS TREBALLS DE CONTROL EXE-
CUCIÓ I VERIFICACIÓ DINS DEL
FONS MARÍ DURANT L'EXECUCIÓ
DE LES OBRES MARÍTIMES, PER
EQUIP DE SUBMARINISTES.

Quatre mil eu-
ros. 4.000,00

PA0002 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT
ÍNTEGRE, PER A LA VIGILANCIA
AMBIENTAL DURANT L'EXECUCIÓ
DE LES OBRES MARÍTIMES, PER
EQUIP DE SUBMARINISTES, IN-
CLOENT ELS ASSAIGS DE LES
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Código UM Descripción Importe en le-
tras

Importe en
cifras

MOSTRES D'AIGUA. 
S'INCLOU UN SEGUIMENT DE
L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LA
POSIDONIA DURANT LA FASE D'E-
XECUCIÓ I EL PRIMER ANY DE LA
FASE D'EXPLOTACIÓ.

Sis mil euros. 6.000,00

PA0003 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT
ÍNTEGRE, PER AL SUBMINISTRA-
MENT, COL·LOCACIÓ I DESMUN-
TATGE DELS MATERIALS DE LES
BOIES DE SENYALITZACIÓ I DELS
EQUIPS ANTI-TERBOLESA DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Cinc mil euros. 5.000,00

PA0004 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT
ÍNTEGRE, PER A L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES
AFECCIONS PRODUIDES A L'EN-
TORN I RESTITUCIÓ AL SEU ES-
TAT INICIAL.

Set mil cinc-
cents euros. 7.500,00

@SGD00 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT
ÍNTEGRE PEL SEGUIMENT ARQUEO-
LOGIC DELS TREBALLS DE DRA-
GAT, D'ACORD AMB L'INFORME DE
LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PA-
TRIMONI CULTURAL. 

Tres mil euros. 3.000,00

UBA02 Ut SUBMINISTRA I MUNTATGE DE BA-
LISA MODEL SEALITE SL70 2-
3+mn, EQUIPADA AMB BATERIA DE
16Ah, ESTANQUEITAT IP68; IN-
CLOENT SUPORT DE BASE CILIN-
DRICA DE FORMIGÓ ARMAT.

Quatre mil eu-
ros. 4.000,00

USS01 Ut UNITAT COMPLETA DE SEGURETAT
I SALUT EN EL CONJUNT DE
L'OBRA DE: "ESTABILITZACIÓ DE
LA PLATJA DE LA PUNTA, EN
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
DE LA CONCESSIÓ DEL ESPORTIU
MUNICIPAL DE ROSES, AL T.M.
DE ROSES (ALT EMPORDÀ)."

Cinc mil cent
qu ar an t a- vu it
euros amb tren-
ta-nou cents. 5.148,39

, 10 de Març de 2020



 
 

 

QUADRE DE PREUS 2 
  



Obra:

Códi- Unidad de Obra Precio

@ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUN

Pág. 1

@FR3P8 m3 FORMACIÓ DE CAMÍ D'ACCÉS LATERAL A L'ESPIGÓ
EXISTENT DE LA RIERA GINJOLERS, AMB SORRA
PROVINENT DELS DIPÒSITS ACUMULATS ENTRE ELS
ESPIGONS EXISTENTS DE LA RIERA GINJOLERS. IN-
CLOENT DRAGAT, TRANSPORT I COL·LOCACIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS. INCLÒS PART PROPORCIONAL DE
MERMES DEL10%

Sense descomposicio 4,2000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3,8900
0,3100

4,2000

@G2412 m3 DESMUNTATGE DE CAMÍ D'ACCÉS LATERAL DE L'ES-
PIGÓ EXISTENT DE LA RIERA GINJOLERS, FORMAT
PER SORRES DE PLATJA. INCLOENT TRANSPORT I
COL·LOCACIÓ EN LA PLATJA NOVA.

Maquinaria 4,7520

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4,7520
-0,0020

4,7500

@G2H23 m3 DRAGAT GENERAL DE FONS MARÍ, DE 1 A 4 m. DE
FONDÀRIA, EN ZONA DE SORRES AMB GRÚA. IN-
CLOENT CÀRREGA I RETIRADA DE  MATERIAL A ZO-
NES PROPERES A L'OBRA.

Maquinaria 9,9746

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

9,9746
-0,0046

9,9700

@G2RA7 m3 RETIRADA DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL A
DIPÒSIT AUTORITZAT. INCLOENT EXCAVACIÓ,
CÀRREGA, TRANSPORT, DESCARREGA I CÀNON SOBRE
LA DEPOSICIÓ CONTROLADA. INCLÒS ESPONJAMENT
DEL 30%

Sense descomposicio 13,8000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

5,2000
8,6000

13,8000



Obra:

Códi- Unidad de Obra Precio

@ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUN

Pág. 2

@G3J41 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTIMA FORMADA PER
BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA I/O CALCÀRIA DE 250
A 400 KG, AMB L'ÚS DE GRUA (EL MATERIAL SERÁ
PROVINENT DE LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA DELS
BLOCS DE PEDRA EN CAMIÓ, TRASLLAT I ACOPI
APROP DE L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR CÀRREGA
I TRASLLAT, DEIXANT ELS BLOCS DE PEDRA EN
L'ESPIGÓ, AL COSTAT DEL PUNT DE COL·LOCACIÓ;
I POSTERIOR COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA,
DEIXANT ELS BLOCS DE PEDRA BEN COL·LOCATS.

Ma d'obra 1,1160
Maquinaria 10,0731

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

11,1891
0,0009

11,1900

@G3J41 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTIMA FORMADA PER
BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA I/O CALCÀRIA SUPE-
RIOR A 2500, AMB L'ÚS DE GRUA (EL MATERIAL
SERÁ PROVINENT DE LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA
DELS BLOCS DE PEDRA EN CAMIÓ, TRASLLAT I ACO-
PI APROP DE L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR
CÀRREGA I TRASLLAT, DEIXANT ELS BLOCS DE PE-
DRA EN L'ESPIGÓ, AL COSTAT DEL PUNT DE
COL·LOCACIÓ; I POSTERIOR COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS
DE GRUA, DEIXANT ELS BLOCS DE PEDRA BEN
COL·LOCATS.

Ma d'obra 1,1160
Maquinaria 13,0024

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

14,1184
0,0016

14,1200

@G3J41 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTIMA FORMADA PER
BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA I/O CALCÀRIA DE 800
A 1000 KG, AMB L'ÚS DE GRUA (EL MATERIAL SERÁ
PROVINENT DE LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA DELS
BLOCS DE PEDRA EN CAMIÓ, TRASLLAT I ACOPI
APROP DE L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR CÀRREGA
I TRASLLAT, DEIXANT ELS BLOCS DE PEDRA EN
L'ESPIGÓ, AL COSTAT DEL PUNT DE COL·LOCACIÓ;
I POSTERIOR COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA,
DEIXANT ELS BLOCS DE PEDRA BEN COL·LOCATS.

Ma d'obra 1,1160
Maquinaria 10,7140



Obra:

Códi- Unidad de Obra Precio

@ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUN

Pág. 3

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

11,8300

@G931R m3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL PROCEDENT DE CANTE-
RA. INCLOENT SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ AMB
MOTOANIVELLADORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL
100% DEL PM.

Sense descomposicio 20,0000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

14,8300
5,1700

20,0000

PA0001 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE, PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE CONTROL EXECUCIÓ
I VERIFICACIÓ DINS DEL FONS MARÍ DURANT L'E-
XECUCIÓ DE LES OBRES MARÍTIMES, PER EQUIP DE
SUBMARINISTES.

Sense descomposicio 4.000,0000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4.000,0000

PA0002 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE, PER A LA
VIGILANCIA AMBIENTAL DURANT L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES MARÍTIMES, PER EQUIP DE SUBMARINISTES,
INCLOENT ELS ASSAIGS DE LES MOSTRES D'AIGUA. 
S'INCLOU UN SEGUIMENT DE L'ESTAT DE CONSERVA-
CIÓ DE LA POSIDONIA DURANT LA FASE D'EXECUCIÓ
I EL PRIMER ANY DE LA FASE D'EXPLOTACIÓ.

Sense descomposicio 6.000,0000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

6.000,0000

PA0003 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE, PER AL
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE
DELS MATERIALS DE LES BOIES DE SENYALITZACIÓ
I DELS EQUIPS ANTI-TERBOLESA DURANT L'EXECU-
CIÓ DE LES OBRES.

Sense descomposicio 5.000,0000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

5.000,0000



Obra:

Códi- Unidad de Obra Precio

@ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUN

Pág. 4

PA0004 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE, PER A
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES
AFECCIONS PRODUIDES A L'ENTORN I RESTITUCIÓ
AL SEU ESTAT INICIAL.

Sense descomposicio 7.500,0000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

7.500,0000

@SGD00 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL SEGUI-
MENT ARQUEOLOGIC DELS TREBALLS DE DRAGAT,
D'ACORD AMB L'INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL
DEL PATRIMONI CULTURAL. 

Sense descomposicio 3.000,0000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3.000,0000

UBA02 Ut SUBMINISTRA I MUNTATGE DE BALISA MODEL SEALI-
TE SL70 2-3+mn, EQUIPADA AMB BATERIA DE 16Ah,
ESTANQUEITAT IP68; INCLOENT SUPORT DE BASE
CILINDRICA DE FORMIGÓ ARMAT.

Ma d'obra 437,2647
Materials 3.320,5017
Maquinaria 242,2345

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4.000,0009
-0,0009

4.000,0000

USS01 Ut UNITAT COMPLETA DE SEGURETAT I SALUT EN EL
CONJUNT DE L'OBRA DE: "ESTABILITZACIÓ DE LA
PLATJA DE LA PUNTA, EN COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS DE LA CONCESSIÓ DEL ESPORTIU MU-
NICIPAL DE ROSES, AL T.M. DE ROSES (ALT EM-
PORDÀ)."

Sense descomposicio 5.148,3900

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

5.148,3900

, 10 de Març de 2020



 
 

 

PRESSUPOSTOS PARCIALS 
  



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 2

1 MOVIMENT GENERAL DE TERRES

1.1 CAMÍ D'ACCÉS A L'OBRA

1.1.1 CAMÍ LATERAL

Código UM Descripción Medición Precio Importe

FR3P8601 m3 FORMACIÓ DE CAMÍ D'ACCÉS LATERAL A
L'ESPIGÓ EXISTENT DE LA RIERA GINJO-
LERS, AMB SORRA PROVINENT DELS
DIPÒSITS ACUMULATS ENTRE ELS ESPI-
GONS EXISTENTS DE LA RIERA GINJOLERS.
INCLOENT DRAGAT, TRANSPORT I COL·LO-
CACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE MERMES DEL10%

3.398,258 4,20 14.272,68

G931R01L m3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL PROCEDENT DE
CANTERA. INCLOENT SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM.

362,773 20,00 7.255,46

G24120DA m3 DESMUNTATGE DE CAMÍ D'ACCÉS LATERAL
DE L'ESPIGÓ EXISTENT DE LA RIERA GINJO-
LERS, FORMAT PER SORRES DE PLATJA. IN-
CLOENT TRANSPORT I COL·LOCACIÓ EN LA
PLATJA NOVA.

3.089,328 4,75 14.674,31

@G2RA71 m3 RETIRADA DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL A
DIPÒSIT AUTORITZAT. INCLOENT EXCAVA-
CIÓ, CÀRREGA, TRANSPORT, DESCARREGA
I CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLA-
DA. INCLÒS ESPONJAMENT DEL 30%

471,606 13,80 6.508,16

Total Capítulo 42.710,61



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 3

1.1.2 CAMÍ CENTRAL

Código UM Descripción Medición Precio Importe

FR3P8601 m3 FORMACIÓ DE CAMÍ D'ACCÉS LATERAL A
L'ESPIGÓ EXISTENT DE LA RIERA GINJO-
LERS, AMB SORRA PROVINENT DELS
DIPÒSITS ACUMULATS ENTRE ELS ESPI-
GONS EXISTENTS DE LA RIERA GINJOLERS.
INCLOENT DRAGAT, TRANSPORT I COL·LO-
CACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE MERMES DEL10%

418,741 4,20 1.758,71

G931R01L m3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL PROCEDENT DE
CANTERA. INCLOENT SUBMINISTRAMENT,
COL.LOCACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM.

202,691 20,00 4.053,82

@G2RA71 m3 RETIRADA DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL A
DIPÒSIT AUTORITZAT. INCLOENT EXCAVA-
CIÓ, CÀRREGA, TRANSPORT, DESCARREGA
I CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLA-
DA. INCLÒS ESPONJAMENT DEL 30%

263,497 13,80 3.636,26

G24120DA m3 DESMUNTATGE DE CAMÍ D'ACCÉS LATERAL
DE L'ESPIGÓ EXISTENT DE LA RIERA GINJO-
LERS, FORMAT PER SORRES DE PLATJA. IN-
CLOENT TRANSPORT I COL·LOCACIÓ EN LA
PLATJA NOVA.

380,671 4,75 1.808,19

Total Capítulo 11.256,98



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 4

1.2 DRAGAT DE SORRES EN ZONA NOU ESPIGÓ

Código UM Descripción Medición Precio Importe

G2H23211 m3 DRAGAT GENERAL DE FONS MARÍ, DE 1 A 4
m. DE FONDÀRIA, EN ZONA DE SORRES AMB
GRÚA. INCLOENT CÀRREGA I RETIRADA DE 
MATERIAL A ZONES PROPERES A L'OBRA.

1.756,925 9,97 17.516,54

SGD0001 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE
PEL SEGUIMENT ARQUEOLOGIC DELS TRE-
BALLS DE DRAGAT, D'ACORD AMB L'INFOR-
ME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRI-
MONI CULTURAL. 

1,000 3.000,00 3.000,00

Total Capítulo 20.516,54



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 5

2 ESCULLERES

2.3 ESCULLERES

2.3.1 ESCULLERA DE PES 250 - 400 Kg

Código UM Descripción Medición Precio Importe

@G3J419 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTIMA FOR-
MADA PER BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA I/O
CALCÀRIA DE 250 A 400 KG, AMB L'ÚS DE
GRUA (EL MATERIAL SERÁ PROVINENT DE
LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA DELS BLOCS
DE PEDRA EN CAMIÓ, TRASLLAT I ACOPI
APROP DE L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR
CÀRREGA I TRASLLAT, DEIXANT ELS BLOCS
DE PEDRA EN L'ESPIGÓ, AL COSTAT DEL
PUNT DE COL·LOCACIÓ; I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA, DEIXANT
ELS BLOCS DE PEDRA BEN COL·LOCATS.

1.536,633 11,19 17.194,92

Total Capítulo 17.194,92



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 6

2.3.2 ESCULLERA DE PES SUPERIOR 2500 Kg

Código UM Descripción Medición Precio Importe

@G3J419 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTIMA FOR-
MADA PER BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA I/O
CALCÀRIA SUPERIOR A 2500, AMB L'ÚS DE
GRUA (EL MATERIAL SERÁ PROVINENT DE
LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA DELS BLOCS
DE PEDRA EN CAMIÓ, TRASLLAT I ACOPI
APROP DE L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR
CÀRREGA I TRASLLAT, DEIXANT ELS BLOCS
DE PEDRA EN L'ESPIGÓ, AL COSTAT DEL
PUNT DE COL·LOCACIÓ; I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA, DEIXANT
ELS BLOCS DE PEDRA BEN COL·LOCATS.

4.188,860 14,12 59.146,70

Total Capítulo 59.146,70



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 7

2.3.3 ESCULLERA DE PES 800 - 1000 Kg

Código UM Descripción Medición Precio Importe

@G3J419 Tn EXTRACCIÓ D'ESCULLERA MARÍTIMA FOR-
MADA PER BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA I/O
CALCÀRIA DE 800 A 1000 KG, AMB L'ÚS DE
GRUA (EL MATERIAL SERÁ PROVINENT DE
LA PRÒPIA OBRA). CÀRREGA DELS BLOCS
DE PEDRA EN CAMIÓ, TRASLLAT I ACOPI
APROP DE L'ÀMBIT DE L'OBRA. POSTERIOR
CÀRREGA I TRASLLAT, DEIXANT ELS BLOCS
DE PEDRA EN L'ESPIGÓ, AL COSTAT DEL
PUNT DE COL·LOCACIÓ; I POSTERIOR
COL·LOCACIÓ AMB L'ÚS DE GRUA, DEIXANT
ELS BLOCS DE PEDRA BEN COL·LOCATS.

3.197,603 11,83 37.827,64

Total Capítulo 37.827,64



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 8

3 VARÍS

3.1 BALISA SENYALITZADORA CARDINAL

Código UM Descripción Medición Precio Importe

UBA02 Ut SUBMINISTRA I MUNTATGE DE BALISA MO-
DEL SEALITE SL70 2-3+mn, EQUIPADA AMB
BATERIA DE 16Ah, ESTANQUEITAT IP68; IN-
CLOENT SUPORT DE BASE CILINDRICA DE
FORMIGÓ ARMAT.

1,000 4.000,00 4.000,00

Total Capítulo 4.000,00



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 9

3.2 SEGURETAT I SALUT

Código UM Descripción Medición Precio Importe

USS01 Ut UNITAT COMPLETA DE SEGURETAT I SALUT
EN EL CONJUNT DE L'OBRA DE: "ESTABILIT-
ZACIÓ DE LA PLATJA DE LA PUNTA, EN COM-
PLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LA CON-
CESSIÓ DEL ESPORTIU MUNICIPAL DE RO-
SES, AL T.M. DE ROSES (ALT EMPORDÀ)."

1,000 5.148,39 5.148,39

Total Capítulo 5.148,39



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 10

3.3 EQUIP SUBMARINISTES D'OBRA

Código UM Descripción Medición Precio Importe

PA0001 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE,
PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE
CONTROL EXECUCIÓ I VERIFICACIÓ DINS
DEL FONS MARÍ DURANT L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES MARÍTIMES, PER EQUIP DE SUB-
MARINISTES.

1,000 4.000,00 4.000,00

Total Capítulo 4.000,00



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 11

3.4 EQUIP SUBMARINISTES VIGILANCIA AMBIENTAL

Código UM Descripción Medición Precio Importe

PA0002 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE,
PER A LA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES MARÍTIMES, PER
EQUIP DE SUBMARINISTES, INCLOENT ELS
ASSAIGS DE LES MOSTRES D'AIGUA. 
S'INCLOU UN SEGUIMENT DE L'ESTAT DE
CONSERVACIÓ DE LA POSIDONIA DURANT
LA FASE D'EXECUCIÓ I EL PRIMER ANY DE
LA FASE D'EXPLOTACIÓ.

1,000 6.000,00 6.000,00

Total Capítulo 6.000,00



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 12

3.5 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES

Código UM Descripción Medición Precio Importe

PA0003 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE,
PER AL SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I
DESMUNTATGE DELS MATERIALS DE LES
BOIES DE SENYALITZACIÓ I DELS EQUIPS
ANTI-TERBOLESA DURANT L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES.

1,000 5.000,00 5.000,00

Total Capítulo 5.000,00



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 13

3.6 SERVEIS AFECTATS

Código UM Descripción Medición Precio Importe

PA0004 P.A. PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE,
PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPA-
RACIÓ DE LES AFECCIONS PRODUIDES A
L'ENTORN I RESTITUCIÓ AL SEU ESTAT INI-
CIAL.

1,000 7.500,00 7.500,00

Total Capítulo 7.500,00



 
 

 

PRESSUPOST GENERAL 
 
 

  



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 1

Capítulo Título Presupuesto

1 MOVIMENT GENERAL DE TERRES 74.484,13
2 ESCULLERES 114.169,26
3 VARÍS 31.648,39

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de ejecu-
ción material a la cantidad de:

Dos-cents vint mil tres-cents un euros amb
setanta-vuit cents.

220.301,78



Obra: ESPIGÓ A LA PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

% GASTOS GENERALES

% BENEFICIO INDUSTRIAL 

% IVA 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la
expresada cantidad de:

Pág.

220.301,78

28.639,2313,00

6,00

21,00

13.218,11

262.159,12

55.053,42

317.212,54

Tres-cents disset mil dos-cents dotze euros amb cinquanta-quatre
cents.

10 de Març de 2020
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

1. TOT-Ú ARTIFICIAL

1.1.- L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa les dades i especificacions 

facilitades de les condicions del tot-ú artificial.  

1.2.- L’empresa constructora farà una proposta sobre les terres de la pròpia obra o de 

préstec que vol usar en el rebliment del camí. L’empresa de control de qualitat haurà de 

realitzar els següents assajos en una mostra aleatòria abans de l’aprovació del material per 

part de la Direcció Facultativa i en una mostra més en fase d’execució: 

CONTROL QUALITAT DEL MATERIAL 

Assaig  Normativa  Mostres  Unitats  

Determinació de l'equivalent de sorra NLT-113/87 3 3x1=3 

Anàlisis granulomètrica NLT-104/91 3 3x1=3 

Determinació dels límits d'Atterberg NLT-105 i 

106/91 

3 3x1=3 

Proctor modificat NLT-118/91 3 3x1=3 

Índex de qualitat "Los Angeles" NLT-149/91 3 3x1=3 

Índex CBR NLT-111/87 3 3x1=3 

Coeficient de neteja NLT-172/86 3 3x1=3 

CONTROL QUALITAT DE COMPACTACIÓ 

Assaig  Normativa  Mostres  Unitats  

Densitat i humitat "in situ" (Mínim 10 

per des) 

ASTM D 

3017/78 

30 30x1=30 

Determinació gruix de capa col·locada - 3 3x1=3 

Placa de càrrega ø30. (No inclou el 

dispositiu de reacció el qual anirà a 

càrrec del peticionari.) 

NLT-357/98 3 3x1=3 

Placa de càrrega ø60. (No inclou el 

dispositiu de reacció el qual anirà a 

càrrec del peticionari.) 

NLT-357/98 3 3x1=3 
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2. ESCULLERES

2.1.- L’empresa de control de qualitat realitzarà diferents assajos en la pedra de escullera 

com es mostra a continuació: 

CONTROL DE MATERIALS  

Assaig  Normativa  Mostres  Unitats  

Coeficient d'absorció d'aigua UNE-EN 1925 3 3x1=3 

Determinació del pes específic UNE-EN 1936 3 3x1=3 

Determinació densitat aparent seca - 3 3x1=3 

Índex de qualitat "Los Angeles" NLT-149/91 3 3x1=3 

3. PRESSUPOST

El cost del control de qualitat es considera inclòs, en la seva part proporcional, dins les 

partides específiques de subministrament i/o col·locació de tot-ú artificial i d’esculleres; per 

tant, no es generen noves partides amb aquest concepte. 

L’import total del programa de control de qualitat , serà assumit per l’empresa contractista, 

sempre hi quan no excedeixi de l’1.50% del pressupost total de l’obra i això no sigui per 

causes imputables al mateix contractista. 
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MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, 

per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització 

dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 

complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, 

amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 

respecte per part del Contractista. 

 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així com 

els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i les  instal·lacions 

preceptives de salut i benestar dels treballadors. 

 

 

2. PROMOTOR 

 

Ajuntament de Roses 

Plaça de Catalunya, 12, Girona, Girona 

17480 - Roses 

 

 

3. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor de l’estudi:  Jordi Quera i Miró 

Titulació:   Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm:  6.513 

Despatx professional:  ENIGEST, S.L. 

Població:   Girona 
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4. DADES DEL PROJECTE 

 

4.1- Autor del projecte 

 

Autor del projecte:  Jordi Quera i Miró 

Titulació:   Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm:  6.513 

Despatx professional:  ENIGEST, S.L. 

Població:   Girona 

 

4.2- Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte: 

 

Coordinador S i S:  Jordi Quera i Miró 

Titulació:   Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm:  6.513 

Despatx professional:  ENIGEST, S.L. 

Població:   Girona 

 

4.3- Tipologia de l’obra: 

 
Projecte constructiu per l’estabilització de la platja de la Punta, en compliment 

de les obligacions de la concessió del port esportiu municipal de Roses . 

 

4.4- Situació 

 

Platja de la Punta de Roses (17480). 

 

4.5- Termini d’execució: 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra s’estima en 3 mesos 

efectius. 

 

4.6- Mà d’obra prevista: 

 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

5.1- Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, però sempre amb l’apantallament suficient per a 

resistir el pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.  

 

 

5.2- Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

 

Per part del Contractista principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 

resta de la canalització provisional per l’interior de l’obra. 

 

 

5.3.- Instal·lació de sanejament 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 
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5.4- Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 

Pels treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 

una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 

als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 

zona i mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 

 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

el RD 105/2008 i la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, regulador, entre altres, dels 

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 

residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del 

procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 

l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 

triï el lloc on portarà els seus residus de construcció (annex 06). 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 
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7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats.  

Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establiran mitjançant la 

fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 

contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

 

8. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

 

• Treballs previs 

• Demolicions i enderrocs 

• Moviment de terres i esculleres 

• Instal·lació de balisa 

 

 

9. RISCS 

 

A moviment de terres i esculleres 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments 
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- Col·lisions i bolcades 

- Caigudes a diferent nivell 

- Esllavissaments 

- Pols 

- Soroll 

- Irrupció d’aigua 

 

Als afermats 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments per maquinària i vehicles  

- Col·lisions i bolcades  

- Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 

- Per la utilització de productes bituminosos 

- Esquitxades 

- Pols 

- Soroll 

 

A les xarxes de serveis 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments a les rases 

- Col·lisions i bolcades 

- Caigudes 

- Ferides a peus i mans 

- Pols 

- Soroll 

 

A les obres complementàries 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments a les rases 

- Col·lisions i bolcades 

- Caigudes 

- Ferides a peus i mans 

- Pols 

- Soroll 
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Als acabaments i senyalització 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments 

- Col·lisions i bolcades 

- Caigudes d'alçada 

- Caigudes d'objectes 

- Talls i cops 

 

Riscs elèctrics 

- Interferències amb línies d'alta tensió 

- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o 

produeixen electricitat a l'obra. 

 

Risc d'incendi 

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 

 

Risc de danys a tercers 

- Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, 

fonamentalment per a circulació de vehicles.  

- Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  

tant de terres com d'altres materials, per carreteres públiques. 

 

 

10. PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONAL 

 

Proteccions individuals 

- Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 

- Guants d'ús general 

- Guants aïllants de l'electricitat 

- Botes d'aigua 
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- Botes de seguretat de cuir 

- Botes aïllants de l'electricitat 

- Granotes de treball 

- Ulleres contra impactes i antipols 

- Caretes antipols 

- Protectors auditius 

- Cinturó de seguretat de subjecció 

- Roba reflectant 

 

Proteccions col·lectives 

- Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 

- Tanques de limitació i protecció 

- Senyals de trànsit 

- Senyals de seguretat 

- Cinta de abalisament 

- Límits de desplaçament de vehicles 

- Abalisament lluminós 

- Extintors 

- Interruptors diferencials 

- Preses de terra 

- Regs 

 

 

11. FORMACIÓ 

  

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de 

treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de 

seguretat que hauran de fer servir. 

 

Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 

manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 

 



                                                                                                                        

 

9 

 

 

 

 

Periòdicament, s'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al 

personal d'obra. 

 

 

12. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 

Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 

consumit). 

 

Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a  l'Ordenança General 

de Seguretat i Salut en el Treball. 

 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic que es repetirà en el període d'un any. 

 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis 

propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als 

accidentats per al més ràpid i efectiu tractament. 

 

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els 

telèfons i adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un 

ràpid transport dels possible accidentats als Centres d'assistència. 

 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim 

de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, 

mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 

d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, 

termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: desinfectants i 

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 

adhesius, estisores, pinces, guants d’un sol ús. 
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El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat. 

 

Danys a tercers 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb els carrers, carreteres i 

camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas requereix. 

Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona 

aliena i es col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 

 

Instal·lacions Salut i benestar 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. En cas que 

l’empresa contractista adopti una altra estratègia, es consensuarà amb la Direcció de 

l’Obra. 

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 

deu treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i 

calefacció. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 

potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 

El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 

calefacció i un contenidor per a deixalles. 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

Pla de seguretat i Salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest 

Estudi als seus mitjans i mètodes d'execució.     

 

Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant 

l’execució de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 

 

Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la 

Direcció facultativa. 
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13. NORMATIVA APLICABLE 

 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

 

   - Estatut dels treballadors. 

   - Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 

obras de construcción temporales o móviles". 

   - RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

  "Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción" 

Transposición de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre 

obligatoriedad   inclusión Estudio de Seguridad i Higiene en  proyectos 

edificación i obres publicas. 

   - Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

    "Prevención de riesgos laborales". 

 Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

   - RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

       "Reglamento de los Servicios de Prevención". 

   - RD 780/1998 de 30 de abril (BOE: 1/05/98) 

"Reglamento de los Servicios de Prevención".que se modifica el Real Decreto 

39/1997 de 19 de enero por el que se aprobó “el Reglamento de los servicios de 

Prevención”. 

   - O. de 9 de marzo de 1971  (BOE: 16 i 17/03/71) 

    "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo" 

  Corrección de errores :BOE: 06/04/71 Modificación: BOE: 02/11/89 

Derogan  algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD  

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

   - O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 

    Aprobación del modelo de Llibro de Incidencias en obres de construcció. 

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

"Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 

trabajo". 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo". 
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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). 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual". 

- RD 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE: 28/11/92) 

"Regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- RD 159/1995 de 3 de febrer (BOE: 08/03/95) 

"Es modifica el Real Decret 1407/1992, de 20 de novembre , por el que se regula 

las condiciones para la comercialitzación  y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. 

- O. de 20 de febrer de 1997 (DOG: 06/03/97) 

Es modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a 

su vez el Real Decreto 1407/1992, 20 de novembre, relativo a las condiciones 

para la comercialitzación y libre circulación intra comunitaria de los equipos de 

protección individual. 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo" 

 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

 "Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 

Construcción" 

    Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

     O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

     Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
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Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se dispone la inscripcion de el registro y publicación del clectivo general del 

sector de la construcción. (BOE: 04/06/98) 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

 "Reglamento general sobre Seguridad e Higiene" 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

"Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 

para su cumplimiento y tramitación" 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 

de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores". 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 

que incluyen pantallas de visualización". 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

"Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes biológicos durante el trabajo". 

- O. De 8 de abril de 1991 (BOE: 11/04/91) 

“Aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de 

seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 

sistemas de protección, usados”. 

- RD 56/1995 de 20 de enero (BOE: 08/02/95) 

"Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 

máquinas”. 

- RD 212/2002 de 22 de febrero (BOE: 01/03/02) 

"Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 

aire libre”. 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

"Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes cancerígenos durante el trabajo". 

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

"Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado". 
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- O. de 31 de agosto de 1987  

 "Instrucción de Carreteras 8.3-IC: Señalización de Obras". 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

 "Reglamento de aparatos elevadores para obras". 

 Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

"Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos 

de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras" 

 Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

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

 "Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto" 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

"Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 

riesgo de amianto" 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

"Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo" 

-   O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 

  07/09/70; 08/09/70; 09/09/70). 

 "Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica" 

 Corrección de errores: BOE: 17/10/70. 

- O. de 22 de marzo de 1972 (BOE: 31/03/72) 

 "Modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de la Construcción, vidrio y 

cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías 

profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de 

las subsecciones 6.A Y 7.A, sección 10”. 

 - O. de 28 de julio de 1972 (BOE: 10/10/72) 

"Establecen nuevas categorías y niveles de la fabricación de terrazos, en la 

sección séptima del anexo II de la Ordenanza de la Construcción, Vidrio y 

Ceràmica”. 

- O. de 27 de julio de 1973 (BOE: 31/08/73) 

"Modificaciones de determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio”. 

- RD 614/2001 de 8 de junio  (BOE: 21/08/01) 
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"Disposiciones mínimas para la protección de salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo Eléctrico”. 

- RD 842/2002 de 2 de agosto  (BOE: 18/09/02) 

"Se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”. (Vigente a partir de 

18 de septiembre de 2003). 

     -  Instrucciones Técnicas Complementarias.   

- Resolución de 4 de noviembre de 1988, por la cual se establece un certificado 

sobre 

cumplimiento de las distancias reglamentarias de las obras y construcciones de 

las líneas eléctricas. DOG 30 de noviembre de 1988. 

- RD 842/2002 de2 de agosto  (BOE: 18/09/02) 

"Se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”. (Vigente a partir de 

18 de septiembre de 2003). 

-  Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28/11/68) . 

-  Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de novembre por el que se 

aprueba el  Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

(BOE: 08/03/69). 

 - RD 555/1986 de 21 de febrero  (BOE: 21/03/86) 

"Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad i Salud en el Trabajo 

en los proyectos de edificación i obras públicas”. i la s modificación  en el Real 

Decreto 84/1990 de 19a de enero). 

  

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals). 

 

I qualsevol altre normativa existent i vigent, que sigui obligatòria o no, que pugui esser 

aplicable. 

 

 Roses, març de 2020 

 L’enginyer autor de projecte, 

 

  

 Jordi Quera Miró 

 Enginyer de Camins, Canals i Ports, Col·legiat núm. 6.513 
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PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 

 

1. Disposicions legals d’aplicació 

 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

 

• Estatut dels Treballadors 

• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) 

(BOE 15/6/52) 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 

8 i 9/9/70) 

• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza 

del Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto 

de los niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y 

loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles 

de la fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 

1972. 

• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 

determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 

21 de junio de 2001. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències 

en obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 

la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 

cumplimentación y tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 

• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 

noviembre de 1995. 



                                                                                                                             

  

 

2 

 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención.  BOE 1 de mayo de 1998 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. BOE 12 de junio de 1997. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 

1997. 

• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del 

sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de 

noviembre de 1989. 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 

29/5/74) 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 

de setembre de 2003). 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 

elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988. 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 

• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se 

aprueba el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 

de marzo de 1969. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de 

marzo de 2002. 
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• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente 

a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de 

abril 1991.  

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 

directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. BOE 8 de marzo de 1995. 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual.  BOE 12 de junio de 1997. 

• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 

Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre 

de 1991. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 

8.3.-IC: Señalización de Obras. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de 

Treball 



                                                                                                                             

  

 

4 

 

• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 

projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) 

i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo 

• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener). 

 

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

 

 

2. Senyalització i tancament de l’obra 

 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

 

Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 

protegides des de l’inici de l’obra. 

 

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les 

persones dins de l’obra. 

 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i 

per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir 

de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés 

a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els 

tancaments necessaris. 

 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar 

afectada pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els 

senyals d’avís i d’advertència que calguin. 
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3. Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

 

SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 

• Senyals normalitzades de trànsit 

• Tanques metàl·liques de desviació de trànsit 

• Fita de senyalització 

• Cordó de abalisament reflectant 

• Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 v 

• Equip de abalisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 v 

• Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 

• Cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

 

APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 

• Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

• Detector d’instal·lacions soterrades 

• Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa 

tensió 

 

SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 

 

• Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador 

de 24 V 

 

MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

 

• carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
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4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 

verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 

plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i 

tapes per a forats. 

 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint 

en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, 

o manca d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 

comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 

suposa cap risc per al treballador. 

 

 

5. Substàncies i materials perillosos 

 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la 

salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la 

manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 

recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per 

al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

 

6. Riscos i mesures de protecció 

 

6.1- Riscos 

• Despreniments 

• Caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

• Bolcada per accidents de vehicles i màquines 

• Atropellaments  per màquines o vehicles 

• Atrapaments i atrapaments per màquines 

• Explosions 

• Talls i cops 

• Soroll 
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• Vibracions 

• Projecció de partícules als ulls 

• Pols i gasos 

• Interferències amb línies elèctriques en tensió 

• Caiguda d’objectes i materials  

• Ferides punxants als peus i les mans 

• Esquitxos de formigó als ulls 

• Dermatosi per ciment 

• Erosions i contusions en manipulació 

• Electrocucions 

• Topades i bolcades 

• Per utilització de productes bituminosos 

• Cremades 

• Radiacions de soldadures 

• Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que 

utilitzen o produeixen electricitat a l’obra  

• Risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

• Irrupció d’aigua 

 

6.2- Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin 

informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines 

i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció 

col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en 

situacions d’emergència. 

 

6.3- Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 

Ministeri de Treball (MT). 

 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 

adequada a les seves respectives prestacions. 
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Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el 

que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 

refusarà a la finalització d’aquest. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 

una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 

independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 

màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 

reposició al moment. 

 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 

les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 

durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, 

desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

 

6.4- Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 

 

• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm 

d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la 

seva verticalitat. 

• Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 

taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una 

altra forma eficaç. 

• Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 

compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
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• Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges 

de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser 

sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

• La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i 

per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 

garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de 

contacte indirecta màxima de 24 V. 

• Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de 

l’any. 

• Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i 

es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

• Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran 

dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 

ferrocarril. 

• Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 

aixecament de pols. 

 

 

7. Instal·lacions provisionals 

 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, 

serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

 

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 

per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i 

calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 

escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 

dedicació necessària. 

 

Si el contractista estableix unes altres instal·lacions provisionals caldrà consensuar-ho 

amb la Direcció de l’obra. 
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8. Serveis assistencials 

 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 

consumit. 

 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

 

 

9. Vigilant de seguretat 

 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el Treball.  

 

 

10. Pla de seguretat i salut 

 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 

estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 

 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 

realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi 

adjudicat  l’obra.  

 

 

 Roses, març de 2020 

 L’enginyer autor de projecte, 

 

  

 

 Jordi Quera Miró 

 Enginyer de Camins, Canals i Ports, Col·legiat núm. 6.513 

 



 

 

 

PRESSUPOST 



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 2

1 SEGURETAT I SALUT 

1.1 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

H1400010 6,000 UT CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE QUALITAT
ADEQUADA A LES PRESTACIONS, AMB REPOSICIÓ DE TOTES AQUE-
LLES PECES QUE PER MOTIU DE TREBALL TINGUIN UN RÀPID DETE-
RIORAMENT, INDEPENDENTMENT DE LA DURADA DE L'OBRA, SENT
REFORÇADES QUAN HAGIN SOFERT ALGUN TIPUS DE DESPERFEC-
TE. TOTS ELS ELEMENTS COMPLIRAN LES NORMES TÈCNIQUES VI-
GENTS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total treballadors 6,000 6,000

Total ... 6,000

S0071 2,000 UT ARO SALVAVIDES HOMOLOGAT IMO-SOLAS DE 75 CM DE DIÀMETRE
EXTERIOR AMB 4 BANDES REFLECTANTS, CAP DE 3 M DE 8 MM DE
DIÀMETRE FLOTANT, AMB SUPORT FIXAT MACÀNICAMENT.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 3

1.2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

H1524356 4,000 UT CARTELL INDICATIU DE RISC DE 0,30x0,30 M. AMB SUPORT DE FE-
RRO GALVANITZAT 80x40x2 MM. I 1,3 M. D'ALÇADA, INCLOENT L'EX-
CAVACIÓ I EL FORMIGONAT DE LA FONAMENTACIÓ, LA COL·LOCA-
CIÓ I EL DESMUNTATGE POSTERIOR.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

H1524360 50,000 M2 XARXA HORITZONTAL, DE PROTECCIÓ DE TRAMS LATERALS, IN-
CLOENT EL MUNTATGE I EL DESMUNTATGE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

50,000 50,000

Total ... 50,000

H1524361 10,000 H MÀ D'OBRA PER LA SENYALITZACIÓ

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000

H1524365 4,000 UT BOIA INTERMITENT AMB CÈL·LULA, COL·LOCADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

H1524367 4,000 UT TOPALL PER A CAMIONS A LES EXCAVACIONS, INCLOENT LA
COL·LOCACIÓ I POSTERIOR RETIRADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

S0030 100,000 ML TANCA DE SENYALITZACIÓ TIPUS PENJADA REALITZADA AMB COR-
DÓ DE SENYALITZACIÓ DE PLÀSTIC DE COLOR VERMELL I BLANC,
INCLOENT EL CORDÓ DE SUBJECCIÓ, EL SUPORT METÀL·LIC, LA
COL·LOCACIÓ I EL DESMUNTATGE POSTERIOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

100,000 100,000

Total ... 100,000



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 4

1.3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

H1524368 3,000 UT MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDOR I SANITARIS DE 3.7X2.3X2.3 M
DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM. DE
GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT
DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL·LACIÓ DE LAM-
PISTERIA, 1 LAVABO COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES TUR-
QUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB INS-
TAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL. TOT INCLÒS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Durada de l'obra 3,000 3,000

Total ... 3,000

S0086 3,000 UT REUNIÓ MENSUAL DE DIRECCIÓ D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT EN
EL TREBALL.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Durada de l'obra 3,000 3,000

Total ... 3,000



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 5

1.4 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

H1524380 6,000 UT RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total treballadors 6,000 6,000

Total ... 6,000

H1524381 1,000 UT FARMACIOLA INSTAL·LADA A L'OBRA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

H1524382 1,000 UT REPOSICIÓ DE MATERIAL SANITARI DURANT EL TRNASCURS DE
L'OBRA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 6

1.5 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ANTIINCENDIS

H1524385 1,000 UT EXTINTOR DE POLS POLIVALENT. INCLOENT SUPORT I COL.LOCA-
CIÓ.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000



QUADRE DE PREUS 1 

  



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 1

Código UM Descripción Importe en le-

tras

Importe en

cifras

@H1400 UT CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTEC-
CIÓ PERSONAL DE QUALITAT ADE-
QUADA A LES PRESTACIONS, AMB
REPOSICIÓ DE TOTES AQUELLES
PECES QUE PER MOTIU DE TRE-
BALL TINGUIN UN RÀPID DETE-
RIORAMENT, INDEPENDENTMENT DE
LA DURADA DE L'OBRA, SENT RE-
FORÇADES QUAN HAGIN SOFERT
ALGUN TIPUS DE DESPERFECTE.
TOTS ELS ELEMENTS COMPLIRAN
LES NORMES TÈCNIQUES VIGENTS.

Cent quaranta-
dos euros. 142,00

@H1524 UT CARTELL INDICATIU DE RISC DE
0,30x0,30 M. AMB SUPORT DE
FERRO GALVANITZAT 80x40x2 MM.
I 1,3 M. D'ALÇADA, INCLOENT
L'EXCAVACIÓ I EL FORMIGONAT
DE LA FONAMENTACIÓ, LA
COL·LOCACIÓ I EL DESMUNTATGE
POSTERIOR.

Vint euros amb
v i n t - i - s e t
cents. 20,27

@H1524 M2 XARXA HORITZONTAL, DE PROTEC-
CIÓ DE TRAMS LATERALS, IN-
CLOENT EL MUNTATGE I EL DES-
MUNTATGE.

Set euros amb
ci nq ua n ta -s et
cents. 7,57

@H1524 H MÀ D'OBRA PER LA SENYALITZA-
CIÓ

Quinze euros amb
noranta cents. 15,90

@H1524 UT BOIA INTERMITENT AMB CÈL·LU-
LA, COL·LOCADA

Quatre euros amb
v i n t - i - c i n c
cents. 4,25

@H1524 UT TOPALL PER A CAMIONS A LES
EXCAVACIONS, INCLOENT LA
COL·LOCACIÓ I POSTERIOR RETI-
RADA.

Qu ar an t a- tr es
euros amb nou
cents. 43,09

@H1524 UT MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDOR
I SANITARIS DE 3.7X2.3X2.3 M
DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35
MM. DE GRUIX, REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER
GALVANITZAT, AMB INSTAL·LACIÓ
DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 2

Código UM Descripción Importe en le-

tras

Importe en

cifras

PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES,
MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY,
AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFEREN-
CIAL. TOT INCLÒS.

Quatre-cents no-
ranta euros. 490,00

@H1524 UT RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATO-
RI

Noranta euros. 90,00

@H1524 UT FARMACIOLA INSTAL·LADA A
L'OBRA

Cent deu euros
amb cinquanta-
cinc cents. 110,55

@H1524 UT REPOSICIÓ DE MATERIAL SANITA-
RI DURANT EL TRNASCURS DE
L'OBRA

Ci nq ua n ta -n ou
euros amb noran-
ta cents. 59,90

@H1524 UT EXTINTOR DE POLS POLIVALENT.
INCLOENT SUPORT I COL.LOCA-
CIÓ.

Cent cinquanta
euros. 150,00

S0030 ML TANCA DE SENYALITZACIÓ TIPUS
PENJADA REALITZADA AMB CORDÓ
DE SENYALITZACIÓ DE PLÀSTIC
DE COLOR VERMELL I BLANC, IN-
CLOENT EL CORDÓ DE SUBJECCIÓ,
EL SUPORT METÀL·LIC, LA
COL·LOCACIÓ I EL DESMUNTATGE
POSTERIOR

Quatre euros amb
se ix an t a- vu it
cents. 4,68

S0071 UT ARO SALVAVIDES HOMOLOGAT IMO-
SOLAS DE 75 CM DE DIÀMETRE
EXTERIOR AMB 4 BANDES REFLEC-
TANTS, CAP DE 3 M DE 8 MM DE
DIÀMETRE FLOTANT, AMB SUPORT
FIXAT MACÀNICAMENT.

Setanta-cinc eu-
ros. 75,00

S0086 UT REUNIÓ MENSUAL DE DIRECCIÓ
D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL.

Cent vuitanta
euros. 180,00

ROSES, 10 de Març de 2020



PRESSUPOSTOS PARCIALS 

  



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 2

1 SEGURETAT I SALUT 

1.1 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Código UM Descripción Medición Precio Importe

H1400010 UT CONJUNT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ PER-
SONAL DE QUALITAT ADEQUADA A LES
PRESTACIONS, AMB REPOSICIÓ DE TOTES
AQUELLES PECES QUE PER MOTIU DE TRE-
BALL TINGUIN UN RÀPID DETERIORAMENT,
INDEPENDENTMENT DE LA DURADA DE
L'OBRA, SENT REFORÇADES QUAN HAGIN
SOFERT ALGUN TIPUS DE DESPERFECTE.
TOTS ELS ELEMENTS COMPLIRAN LES NOR-
MES TÈCNIQUES VIGENTS.

6,000 142,00 852,00

S0071 UT ARO SALVAVIDES HOMOLOGAT IMO-SOLAS
DE 75 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR AMB 4
BANDES REFLECTANTS, CAP DE 3 M DE 8
MM DE DIÀMETRE FLOTANT, AMB SUPORT
FIXAT MACÀNICAMENT.

2,000 75,00 150,00

Total Capítulo 1.002,00



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 3

1.2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Código UM Descripción Medición Precio Importe

H1524356 UT CARTELL INDICATIU DE RISC DE 0,30x0,30 M.
AMB SUPORT DE FERRO GALVANITZAT
80x40x2 MM. I 1,3 M. D'ALÇADA, INCLOENT
L'EXCAVACIÓ I EL FORMIGONAT DE LA FO-
NAMENTACIÓ, LA COL·LOCACIÓ I EL DES-
MUNTATGE POSTERIOR.

4,000 20,27 81,08

H1524360 M2 XARXA HORITZONTAL, DE PROTECCIÓ DE
TRAMS LATERALS, INCLOENT EL MUNTATGE
I EL DESMUNTATGE.

50,000 7,57 378,50

H1524361 H MÀ D'OBRA PER LA SENYALITZACIÓ 10,000 15,90 159,00

H1524365 UT BOIA INTERMITENT AMB CÈL·LULA, COL·LO-
CADA

4,000 4,25 17,00

H1524367 UT TOPALL PER A CAMIONS A LES EXCAVA-
CIONS, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ I POSTE-
RIOR RETIRADA.

4,000 43,09 172,36

S0030 ML TANCA DE SENYALITZACIÓ TIPUS PENJADA
REALITZADA AMB CORDÓ DE SENYALITZA-
CIÓ DE PLÀSTIC DE COLOR VERMELL I
BLANC, INCLOENT EL CORDÓ DE SUBJEC-
CIÓ, EL SUPORT METÀL·LIC, LA COL·LOCA-
CIÓ I EL DESMUNTATGE POSTERIOR

100,000 4,68 468,00

Total Capítulo 1.275,94



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 4

1.3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Código UM Descripción Medición Precio Importe

H1524368 UT MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDOR I SANI-
TARIS DE 3.7X2.3X2.3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35
MM. DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LA-
MEL·LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INS-
TAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO
COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES
TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLE-
MENTS DE BANY, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈC-
TRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, EN-
DOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL. TOT
INCLÒS.

3,000 490,00 1.470,00

S0086 UT REUNIÓ MENSUAL DE DIRECCIÓ D'OBRA DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

3,000 180,00 540,00

Total Capítulo 2.010,00



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 5

1.4 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

Código UM Descripción Medición Precio Importe

H1524380 UT RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI 6,000 90,00 540,00

H1524381 UT FARMACIOLA INSTAL·LADA A L'OBRA 1,000 110,55 110,55

H1524382 UT REPOSICIÓ DE MATERIAL SANITARI DURANT
EL TRNASCURS DE L'OBRA

1,000 59,90 59,90

Total Capítulo 710,45



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 6

1.5 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ANTIINCENDIS

Código UM Descripción Medición Precio Importe

H1524385 UT EXTINTOR DE POLS POLIVALENT. INCLOENT
SUPORT I COL.LOCACIÓ.

1,000 150,00 150,00

Total Capítulo 150,00



PRESSUPOST GENERAL 

 

 

 

 



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

Pág. 1

Capítulo Título Presupuesto

1 SEGURETAT I SALUT 5.148,39

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de ejecu-

ción material a la cantidad de:

Cinc mil cent quaranta-vuit euros amb

trenta-nou cents.

5.148,39



Obra: SEGURETAT I SALUT PLATJA DE LA PUNTA (ROSES)

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

% GASTOS GENERALES

% BENEFICIO INDUSTRIAL 

% IVA 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la

expresada cantidad de:

Pág.

5.148,39

669,2913,00

6,00

21,00

308,90

6.126,58

1.286,58

7.413,16

Set mil quatre-cents tretze euros amb setze cents.

ROSES 10 de Març de 2020

2
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