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MEMÒRIA 

 

1. ANTECEDENTS 

La carretera GIV-5241, a Batet de la Serra, és titularitat de la Diputació de Girona i es troba 

ubicada en zona afectada pel Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La carretera té 

essencialment caràcter rural amb unes IMD baixes, de 505 vehicles/dia (2017) amb 8,17 % de 

vehicles pesants. L'amplada de la carretera actual és d'uns 4,5 metres, insuficient pel 

creuament dels vehicles agrícoles amb els altres usuaris de la via. 

L’Ajuntament d’Olot, en data 3 d’abril de 2018, va presentar un ofici a la Diputació de Girona on 

demanava l’eixamplament de tres trams de la carretera, en concret el de Mas Can Pipa, el del 

Mas la Canova d’en Grau i el Mas Can Feliç. Igualment, aprofitant aquesta petició, s’ha 

analitzat tota la carretera per detectar els punts on l’amplada de la carretera és insuficient, 

atenent a criteris de radis de curvatura i amplada existent. 

El Servei Territorial a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, en data 17 de desembre de 2018, prèvia consulta amb l’òrgan gestor de l’espai 

natural, van fer arribar a la Diputació de Girona una sèrie de prescripcions mediambientals a 

incorporar en el projecte. 

Tant la petició de l’Ajuntament d’Olot com les prescripcions mediambientals s’han incorporat a 

l’annex núm. 1.  

L'objectiu d'aquest projecte és definir les obres de reforç i eixamplament de carretera en els 

trams esmentats. 

 

2. SOLUCIONS ADOPTADES 

Els trams d’eixamplament de plataforma que coincideixen amb seccions en terraplè es faran 

d’acord amb la secció tipus del plànol núm.5, això és assolint els cinc metres d’amplada en una 

de les vores. 

Els trams que coincideixen amb seccions en desmunt es farà cuneta revestida trepitjable tipus 

TTR-10, d’un metre d’amplada, d’acord amb la secció tipus desmunt, plànol núm.5. 

Els eixamplaments es faran “copiant” la rasant i el peralt de la carretera existent.  

Posteriorment a l’execució dels trams d’eixamplament s’estendrà una capa de regularització i 

finalment una capa de rodament en tota l’amplada del tram de carretera afectat, per dotar-lo de 

la uniformitat necessària. En els punts d’inici i final de cada tram es fresaran en una longitud de 

deu metres per encaixar correctament els trams on calgui actuar amb els existents. 

Topografia 

S’adjunta l’aixecament topogràfic a l’annex núm.2 que ha servit de base per definir les obres. 

Moviment de terres 

La terra vegetal resultant de l'excavació s'apilarà per posteriorment emprar-la en la restitució 

dels talussos del terraplè. El terraplè i l'esplanada es faran amb material procedent de préstec. 

El terraplè s'haurà de fer amb material que com a mínim acompleixi les condicions de sòl 

adequat i l'esplanada amb sòl seleccionat.  

Secció tipus i ferm 

On hi entri tota la caixa, vista la categoria de trànsit pesat T42, s’ha escollit la secció 4221 de la 

norma 6.1-IC “Seccions de ferm” de la Instrucció de carreteres (BOE 297,12/12/2003). La 

secció 4221 s’ha modificat d’acord amb els criteris habituals del Servei de Xarxa Viària Local 

amb l'estructura següent: 

• 5 cm en capa de trànsit de MBC tipus AC16 surf B 50/70 S 

• reg d’adherència amb emulsió termoadherent C60B3 TER o C60B2 TER  

• 6 cm en capa intermèdia de MBC tipus AC22 bin B 50/70 S 

• reg d’emprimació C50BF4 IMP  

• 25 cm en capa base granular de tot-u artificial tipus ZA 0/20 

En tots els trams assenyalats en el plànol núm.3 on l’eixamplament es fa amb terraplè s’ha 

previst un reforç amb mescla bituminosa en calent, amb una primera capa de regularització de 

gruix variable i una capa de trànsit de 5 cm. 

Drenatge 

Les cunetes revestides projectades seran d'1 m d'amplada i 15 cm de gruix mínim, segons 

detalls de drenatge del plànol núm.5. El fons de la cuneta se sanejarà i es col·locarà un gruix 

mínim de 20 cm de tot-u artificial tipus ZA 0/20, compactat al 95% del pròctor modificat. 

En el plànol núm.3 es poden veure les actuacions esmentades. 

Integració paisatgística 

En els talussos de terraplè es preveu l’estesa de 30 cm de terra vegetal procedent de la pròpia 

obra, fet que compleix la prescripció establerta a l’informe mediambiental del Parc Natural de la 
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Zona Volcànica de la Garrotxa. 

3. TERRENYS AFECTATS 

A l’annex núm. 5, terrenys afectats, es relacionen les parcel·les afectades per les obres amb les 

referències dels titulars i les superfícies necessàries per executar-les. S’inclou també el plànol.  

 

4. SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS 

En la redacció d’aquest projecte els tècnics municipals han informat de l’existència de les 

afeccions següents a la canonada d’aigua potable de propietat municipal i que explota SOREA: 

• Tram entre els PK 0+600 i 0+760: Canonada de polietilè de 63 mm de diàmetre, que 

discorre paral·lela a la carretera, per dalt del talús, a la dreta de la carretera. Aquesta 

canonada abasteix Cal Ninyo.  

• Tram entre els PK 1+400 i 1+510: Canonada de polietilè d’1,5” de diàmetre, que discorre 

paral·lela a la carretera, per sota de la cuneta esquerra. Aquesta canonada abasteix un 

total de nou habitatges.  

• Tram entre els PK 1+850 i 2+000 i escomesa del PK 1+872: Es tracta d’una canonada 

de PVC de 125 mm de diàmetre, que discorre paral·lela a la carretera a peu del terraplè de 

l’esquerre, mentre que l’escomesa és una canonada de polietilè d’una polzada de 

diàmetre. 

Aquesta última quedarà afectada per l’execució de les obres i caldrà reposar-la en una 

longitud aproximada de 150 metres, L’escomesa també quedarà afectada, sent necessari 

allargar la canonada i refer l’arqueta.  

La reposició d’aquests serveis es pot veure en el plànol 6.3 de planta de serveis afectats. 

 

5. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres és de 2 mesos, segons el programa detallat en l’annex núm. 

7, pla d’obres. 

 

6. PRESSUPOST  

El pressupost de les obres s’ha calculat tenint en compte els preus unitaris del “Quadre de 

preus núm. 1” i els amidaments. D’aquesta manera s’obté el resum següent. 

Pressupost d’execució material total: 59.008,96 € 

13 % despeses generals: 7.671,16 € 

6 % benefici industrial: 3.540,54 € 

Pressupost base licitació sense IVA: 70.220,66 € 

21 % IVA  14.746,34 €  

Pressupost base licitació amb IVA: 84.967,00 €  

 

7. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

Proposem les característiques següents per a la contractació: 

Procediment d’adjudicació: Obert 

Classificació de contractista: Grup: G 

Subgrup: 4 

Categoria: 1 

Termini de garantia: Un any 

Revisió de preus: No procedeix 

 

8. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

A efectes de la Llei 3/2007, de l’obra pública, es fa constar que el contingut d’aquest projecte 

constitueix una obra complerta susceptible de ser lliurada a l’ús públic general. 

 

9. DOCUMENTS 

Aquest projecte consta dels documents següents: 

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

MEMÒRIA 

 

ANNEXOS, seguint la relació del projecte: 

Annex núm. 1- Antecedents administratius 

Annex núm. 2- Topografia 

Annex núm. 3- Traçat 

Annex núm. 4- Justificació de preus 

Annex núm. 5- Terrenys afectats 

Annex núm. 6- Serveis afectats 
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Annex núm. 7- Pla d’obres 

Annex núm. 8- Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex núm. 9- Estudi de la gestió de residus 

Annex núm. 10- Pla de control de qualitat 

Annex núm. 11- Pressupost per a coneixement de l’administració 

Annex núm. 12- Dades administratives 

 

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 

 

Plànol núm. 1.- Situació i índex 

Plànol núm. 2.- Emplaçament 

Plànol núm. 3.- Planta general sobre topogràfic 

Plànol núm. 4.- Seccions tipus i detalls 

Plànol núm. 5.- Perfils transversals 

Plànol núm. 6.- Planta de serveis afectats 

 

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 

Amidaments auxiliars  

Amidaments  

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost  

Resum del pressupost  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.CONCLUSIONS 

Amb tot el que hem exposat en aquesta memòria i en els documents que constitueixen aquest 

projecte considerem que les obres estan suficientment definides per poder ser aprovades i 

executades correctament. 

 

 

Girona,  gener de 2019 

 

Autor del projecte:                                              Vist-i-plau 

L’Enginyer Civil                                           L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 

 

Jordi Ladron Boronat                                    Joan Velasco i Bonet 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 1: ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
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ANNEX D’ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

 

 

Seguidament s’adjunta la petició que va fer l’Ajuntament d’Olot el 3/04/18 on demanava 

l’eixamplament de tres trams de la carretera, en concret el de Mas Can Pipa, el del Mas la 

Canova d’en Grau i el Mas Can Feliç. 

 

A continuació s’adjunten les prescripcions mediambientals del departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’informe del Parc Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa. 

 

 

 



 

Document signat electrònicament. Còpia impresa  verificable a www.olot.cat >Tràmits On Line amb el codi: 

c2a7da6f-ca41-4046-9075-6f71eac7419e 

 
NIF:P1712100E  Passeig Ramon Guillamet,10 
  17800 OLOT 

 

Núm. referència X2018008656 
Núm. expedient NI022018000402 

 

 
 
RAMON PRAT MOLAS, Enginyer de Camins, Canals i Ports. Cap d'Àrea - Àrea 

d'Infraestructures, Urbanisme i Brigada  

 

 

INFORMA: 
 

Havent mantingut una reunió amb la Junta Veïnal de Batet de la Serra han manifestat la 

necessitat de dur a terme l’ampliació de la calçada GIV-5241 en tres punts concrets que es 

senyalitzen a la fotografia adjunta. La finalitat és millorar la seguretat viària, donat que es tracta 

d'un traçat antic i revirat, que cal adaptar tant a les dimensions dels vehicles actuals com a 

l'augment de la intensitat de transit de mobilitat obligada (creuaments de vehicles) degut a l'ús 

residencial de les masies. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Document signat electrònicament. Còpia impresa  verificable a www.olot.cat >Tràmits On Line amb el codi: 

c2a7da6f-ca41-4046-9075-6f71eac7419e 

 
NIF:P1712100E  Passeig Ramon Guillamet,10 
  17800 OLOT 

 

 

TRAM 1: Mas Can Pipa. Situat aproximadament entre el P.K. 0.583 i P.K. 0.686 
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NIF:P1712100E  Passeig Ramon Guillamet,10 
  17800 OLOT 

 
 

TRAM 2: Mas la Canova d’en Grau. Situat aproximadament entre el P.K. 1,404 i P.K. 

1,492 
 

 
 

 
 

 

Document signat electrònicament. Còpia impresa  verificable a www.olot.cat >Tràmits On Line amb el codi: 

c2a7da6f-ca41-4046-9075-6f71eac7419e 

 
NIF:P1712100E  Passeig Ramon Guillamet,10 
  17800 OLOT 
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NIF:P1712100E  Passeig Ramon Guillamet,10 
  17800 OLOT 

 
 

TRAM 3: Mas Can Feliç. Situat aproximadament entre el P.K. 1,857 i P.K. 1,975. 
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  17800 OLOT 

 
 

 
 

I això és el que s’informa per tal que dueu a terme les actuacions i/o estudis oportuns. 
 
 

 

Olot, 28 de març de 2018 

Ramon Prat Molas} 

 [Firma01-01] 
 
 
 
 
 
 

 [Firma02-01] 
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CPISR-1 C RAMON PRAT

MOLAS

03/04/2018
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INFORME SOBRE PROJECTE D'ACTUACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE 

1. Identificació de l'expedient 

Número: OTAAGI20180200 
Data d’entrada: 6 de novembre de 2018 
Data document tècnic: Octubre de 2018 
Promotor: Diputació de Girona 
Sol·licitant: Diputació de Girona 
Actuació: Projecte d’eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-

5241, a Batet de la Serra 
Municipi:  Olot (La Garrotxa) 

2. Fonaments de dret  

L’article de 29.2.d de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, el qual preveu que els 
òrgans de gestió dels espais naturals protegits han d’emetre informe preceptiu previ a 
l’atorgament de les autoritzacions necessàries per a l'execució de qualsevol pla, obra, 
moviment de terres o explotacions dels recursos naturals, a l'interior o a l'exterior de l'espai 
protegit, que poden afectar-lo. 

La Disposició addicional setena de de la Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es 
modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, segons la qual cal 
consultar a l’òrgan gestor de l’espai natural protegit per tal de valorar si el projecte pot tenir 
efectes apreciables sobre l’espai de la xarxa Natura 2000. 

3. Descripció de la proposta 

L’objecte del projecte és dur a terme l’ampliació de la carretera GIV-5241 en punts concrets, 
on l’amplada de la carretera actual, d’uns 4,5 m, és insuficient pel creuament dels vehicles 
agrícoles amb els altres usuaris de la via. Aquesta carretera té essencialment un caràcter 
rural amb unes IMD baixes, de 505 vehicles /dia (217) amb el 8,17% de vehicles pesants. 

En els trams en què la carretera presenta un secció en terraplè, s’eixamplarà per assolir una 
amplada de 5 metres, i en els trams en què coincideix en desmunt, es farà una cuneta 
revestida trepitjable tipus TTR-10 d’un metre d’amplada. El fons de cuneta es sanejarà i es 
col·locarà un gruix mínim de 20 cm de tot-u artificial. 

En els talussos de terraplè es preveu l’estesa de 30 cm de terra vegetal i la projecció d’una 
hidrosembra.
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4. Consideracions 

L’àmbit del projecte s’emplaça íntegrament dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa (PNZVG), declarat zona especial de conservació (ZEC) per Acord GOV/150/2014, 
de 4 de novembre (codi ES5120004). 

Atès que el projecte es realitza dins d’un espai natural, s’ha consultat a l’òrgan gestor de 
l’espai per tal de valorar els impactes potencials del seu desenvolupament. En informe emès 
pel Director del Parc el 14 de desembre de 2018, s’ indica que les obres proposades, per les 
seves característiques, no han d’implicar cap impacte significatiu sobre el medi ni sobre els 
hàbitats circumdants sempre i quan es tinguin en compte tot un seguit de consideracions 
relatives al sistema de treball, l’ocupació temporal dels terrenys, la restauració de les àrees 
afectades i la prevenció en la penetració d’espècies exòtiques invasores. 

D’acord amb l’esmentat informe no es preveu que el projecte comporti efectes apreciables 

sobre els valors que motivaren la inclusió de l’espai a la xarxa Natura 2000, en el sentit 

previst en l’article 7.2.b de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, ni 

tampoc figura en els annexos I i II de l’esmenada llei. Per tant, el projecte no resta sotmès al 

procediment d’avaluació d’impacte ambiental. 

5. Conclusions 

Avaluada la documentació corresponent al Eixamplament de diversos trams de la carretera 
GIV-5241, a Batet de la Serra, al terme municipal d’Olot, s’emet informe en el sentit que: 

- El projecte, no resta sotmès al procediment d’avaluació d’impacte ambiental donat 
que no constitueix cap dels supòsits previstos a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. 

- Caldrà donar compliment a les condicions establertes en l’informe emès pel Parc 
Natural de la Garrotxa, el qual s’adjunta. 

Girona,

Tècnica de l’Oficina Territorial  
d’Acció i Avaluació Ambiental 

 Vist i plau 

Responsable de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental  

Signat digitalment per CPISR-1 

C Margarida Turon Travesa 

Data: 2018.12.17 12:10:24 

+01'00'

Signat digitalment per CPISR-1 

C Jacobo Ruiz Pedreira 

Data: 2018.12.17 12:25:23 

+01'00'



Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 

 Av. de Santa Coloma, 47 
Apartat de correus 298 
17800 Olot 
Tel. 972 26 60 12 
Fax 972 27 04 55 
http://www.gencat.cat/parcs/garrotxa
http://www.facebook.com/PNZonaVolcanicaGarrotxa  
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Ref:  2018PNATZVGPRE182.doc 
cj/ebi/mbt 

INFORME SOBRE EL PROJECTE D’EIXAMPLAMENT DE DIVERSOS TRAMS DE LA 
CARRETERA GIV-5241 A BATET DE LA SERRA (TM D’OLOT) 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Número expedient: 2018PNATZVGPRE182 
Data 
d’entrada: 

12/11/2018 

Municipi: Olot Comarca: Garrotxa 

Sol·licitant:  SSTT a Girona del DTES Promotor: Diputació de Girona 

Espai natural afectat 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

Zona Especial  de Conservació. Xarxa Natura 2000 (codi ES5120004). 

Projecte Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241 a Batet de la Serra. 

2. OBJECTE

L’objecte d’aquest informe és donar compliment a allò que estableixen els articles 88 i 90 
de l’ACORD GOV/161/2010 pel qual s'aprova el Pla especial de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa (a partir d’ara PNZVG) sobre l’emissió d’informes preceptius en l’àmbit del Parc 
Natural i les seves àrees d’influència. 

3. FONAMENTS DE DRET 

Normativa general de l’espai 

• Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals (DOGC núm. 556, de 28 de juny de 
1985). 

• Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès 
natural (DOGC núm. 1714, de 1 de març de 1993). 

• Decret 41/2008, de 26 de febrer, de modificació dels límits del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, de declaració de reserves naturals parcials i de concreció 
topogràfica de l’àmbit territorial del Parc Natural i de les reserves naturals (DOGC núm. 
5081, de 29 de febrer de 2008). 

• Acord GOV/161/2010, de 14 de setembre de 2010, pel qual s'aprova el Pla especial de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa (DOGC núm. 5735, de 15 d’octubre de 2010). 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 

 Av. de Santa Coloma, 47 
Apartat de correus 298 
17800 Olot 
Tel. 972 26 60 12 
Fax 972 27 04 55 
http://www.gencat.cat/parcs/garrotxa
http://www.facebook.com/PNZonaVolcanicaGarrotxa  
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• Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de 
conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, 
se n'aprova l'instrument de gestió (DOGC núm. 6744, de 6 de novembre de 2014). 

4. ANTECEDENTS  

13/06/2008 
Informe favorable amb condicions a la sol·licitud de l’ajuntament d’Olot, sobre el projecte 
de cuneta revestida de formigó a la carretera GIV-5241. Les obres van consistir en el 
revestiment de 630 metres de cuneta en 9 trams de corba, per tal que constituïssin un 
sobreample a l’amplada de la carretera. Les condicions a l’informe anaven en el sentit 
que al formigó se li apliqués un tractament cromàtic fosc i que es restauressin les zones 
afectades per les obres (codi informe Parc Natural: 2008PNATZVGPRE121). 

17/12/2012 
Informe favorable amb condicions sobre el projecte de pla de carreteres locals de les 
comarques Gironines. Tram carretera GI-5241 a Batet de la Serra (codi informe Parc 
Natural: 2012PNATZVGPRE165). 

5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA SEGONS PROJECTE

La Diputació de Girona és l’administració titular de la carretera GIV-5241 que s’enfila per 
l’altiplà basàltic de Batet de la Serra. Es tracta d’una carretera rural amb una IMD 505 
vehicles/dia (2017) dels quals un 8,17 % correspon a vehicles pesants. 

La proposta d’intervenció sorgeix arran de la petició formulada per l’Ajuntament d’Olot el 3 
d’abril de 2018, motivada, alhora, per una reunió prèvia amb representants de la Junta 
Veïnal de Batet, mitjançant la qual l’Ajuntament d’Olot sol·licitava d’intervenir en tres 
trams: el de Mas Can Pipa, el del Mas la Canova d’en Grau i el Mas Can Feliç. Com a 
resposta a aquesta sol·licitud els serveis tècnics de la Diputació de Girona van fer una 
revisió general de tota la carretera, atenent a criteris de radis de curvatura i amplada 
existent, per veure si calia fer extensiva l’actuació a d’altres trams. 

El projecte planteja, doncs, l’eixamplament de la plataforma en diversos trams. En els  
trams que coincideixen amb seccions amb terraplè es vol assolir una amplada de 5 
metres, per altra banda, en els trams que coincideix en desmunt, es té previst de construir 
una cuneta revestida trepitjable tipus TTR-10 d’un metre d’amplada. Prèviament a la 
construcció d’aquesta cuneta es sanejarà el marge de la carretera i s’hi col·locarà 20 cm 
de tot-u artificial. 

Posteriorment a l’execució dels trams d’eixamplament s’estendrà una capa de 
regularització i finalment una capa de rodadura en tota l’amplada del tram de carretera 
afectat, per dotar-lo de la uniformitat necessària. En els punts d’inici i final de cada tram, 
es fresaran en una longitud de deu metres per encaixar correctament els trams on calgui 
actuar amb els existents. 

L’obra afecta, en diversos punts, canonades d’aigua. 
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6. CONSIDERACIONS 

L’obra s’executa, íntegrament, dins l’àmbit protegit del Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Pel que fa a les categories establertes pel Pla especial de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa l’obra s’executa dins les següents zones: 3. Espais forestals. 
3.5. Altres terrenys forestals i 5. Espais singulars amb tractament específic, 5.3 Altiplà 
basàltic de Batet. 

La carretera GIV-5241 forma part del sistema viari bàsic de circulació motoritzada del 
Parc Natural dins la categoria B1 que correspon a vials de la xarxa local que tenen com a 
funció primordial la comunicació entre assentaments rurals o entre aquests i els vials de 
la categoria A i altres vials de la xarxa veïnal i rural, sotmesos a usos múltiples. Als 
efectes del que estableix l’article 12 de la Llei 12/1985, d’espais naturals, els vials 
d’aquesta categoria tenen la consideració de vials permanents. 

Segons estableix l’article 80 de l’Acord de Govern pel qual s’aprova el Pla especial de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, en relació amb les obres de vialitat, “l’obertura, 
l’eixamplament o la modificació del traçat dels vials es desenvoluparà d’acord amb el que 
estableixen els articles 6 i 12 de la Llei 12/1985 i, congruentment, les disposicions 
comunes d’aquestes normes”.

L’article 6 de la Llei 12/1985 d’espais naturals determina que “les obres d’infraestructura 
públiques o privades, incloses les referides a serveis tècnics o urbanístics, en espais 
naturals han de limitar en la mesura que sigui possible els efectes sobre la integritat de la 
natura, minimitzar l’impacte paisatgístic i prendre, quan s’escaigui, mesures adequades 
per a la restauració o el condicionament de les àrees alterades”.

En no tractar-se d’un projecte d’obra nova ni de modificació substancial del traçat sinó de 
millores puntals en trams concrets, no li és aplicable l’article 82.1 del Pla especial on es 
determina quin ha de ser el contingut del projecte que s’ha de sotmetre a l’informe del 
Parc Natural. 

Tanmateix, sí que li és aplicable l’apartat 82.2.g dedicat a les condicions de disseny on, 
explícitament es diu que “en els vials de la categoria B, les obres de conservació i de 
millora respectaran en la mesura possible els traçats, les amplades i l’arbrat viari 
preexistents. Quan calgui la construcció de murs, aquests murs es faran amb maçoneria 
de pedra pròpia de la zona per on discorrin”.

Pel que fa a la secció transversal, l’article 82.2.d estableix com a amplada màxima per a 
vials de la categoria B-1 de 6 m de plataforma i 5 de calçada. El mateix article estableix a 
continuació que aquestes amplades podran augmentar-se en la mesura que calgui en els 
trams de revolts de 180º. 

Les obres proposades en el projecte, per les seves característiques, no tenen perquè 
implicar cap impacte significatiu sobre el medi ni sobre els hàbitats circumdants sempre i 
quan es tinguin en compte tot un seguit de consideracions relatives al sistema de treball, 
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l’ocupació temporal dels terrenys, la restauració de les àrees afectades i la prevenció en 
la penetració d’espècies exòtiques invasores. 

Respecte a aquest darrer punt, cal deixar constància que és molt habitual que el 
remenament i/o aportació de terra vegetal als desmunts o talussos dels marges de les 
carreteres impliqui el creixement d’espècies exòtiques invasores com la budleia (Buddleja 
davidii), la robínia (Robinia pseudoacadia) o l’ailant (Ailanthus altíssima). Aquestes 
espècies, allà on proliferen, modifiquen la composició dels hàbitats naturals i competeixen 
amb les espècies de flora autòctones. Per aquest motiu, en aquesta obra concreta, es 
prioritzarà l’ús de la terra procedent de la mateixa carretera i si aquesta no és suficient i  
cal aplicar-ne més, caldrà assegurar que no transportin llavors d’aquestes espècies. 

7. CONCLUSIÓ 

Per tot això, s’emet INFORME FAVORABLE al projecte d’eixamplament de diversos 
trams de la carretera GIV-5241 a Batet de la Serra, supeditat a l’estricte compliment de 
les CONDICIONS següents: 

− No s’admeten abocaments definitius de terres excedents de les obres dins l’àmbit 
protegit. Tots els materials sobrants hauran de ser retirats. 

− Qualsevol acopi temporal de materials o terres s’haurà de situar en els indrets 
prèviament indicats per l’equip de gestió del Parc Natural. Igualment pel que fa a 
l’emplaçament que aculli el parc de maquinària. 

− Caldrà gestionar correctament tota la terra vegetal per tal de restaurar 
convenientment els desmunts i els terraplens resultants de l’obra. 

− Que l’aportació de terra vegetal als talussos es faci, prioritàriament, amb la mateixa 
terra decapada en altres trams de carretera. En cas que calgui portar terra d’altres 
punts s’haurà de comprovar que no conté llavors d’espècies exòtiques invasores. 

− Per tal de confirmar que l’obra no ha comportat la penetració d’alguna d’aquestes 
espècies durant un any a comptar a partir de la finalització de la mateixa es 
procedirà a un control i eradicació dels peus que puguin aparèixer. 

− Que no es procedeixi a l’hidrosembra dels talussos. Es considera més adequat una 
revegetació natural i espontània dels mateixos a partir de les espècies vegetals 
presents a la zona. 

− S’hauran de restaurar totes les zones afectades per les obres. En cas que calgui 
desmuntar alguna paret de pedra seca, caldrà deixar uns acabats correctes. 

− Caldrà reposar tots els serveis bàsics que es vegin afectats per les obres. En cas 
que aquesta reposició impliqui canvis substancials de traçat, caldrà un informe 
preceptiu dels Serveis Tècnics del Parc Natural. 
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− El promotor de l’obra haurà d’atendre les indicacions de l’equip de gestió del Parc  
per tal de garantir la preservació estricte del medi natural i el paisatge en tot aquells 
imprevistos que puguin aparèixer durant la fase d’execució. 

− Caldrà comunicar l’inici de les obres amb 10 dies d’antelació per tal que els Serveis 
Tècnics del Parc Natural puguin programar el corresponent seguiment. 

Olot, 14 de desembre  de 2018 

El director del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

Francesc Xavier Puig i Oliveras 

CPISR-1 C 

Francesc 

Xavier Puig 

Oliveras

Signat digitalment 

per CPISR-1 C 

Francesc Xavier 

Puig Oliveras 

Data: 2018.12.14 

13:21:59 +01'00'



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 2: TOPOGRAFIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE. 
 
 
Aixecament topogràfic de dos trams de la Ctra. GI-5241 a Batet de la 
Serra.  
 
 

ADMINISTRACIÓ. 
 
Diputació de Girona. 
 
 
 
DATA  DE L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC. 
 
Maig 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Treball de Camp: Amb el GPS s’ha realitzat una part de l’aixecament 
topogràfic i s’han col.locat bases amb GPS en tot el recorregut, mitjançant 
connexió VRS a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. En els llocs de poca 
cobertura s’ha realitzat l’aixecament topogràfic amb l’Estació Total, realitzant 
triseccions a les bases aixecades amb GPS. A partir d’aquest moment hem 
anat radiant els punts que podíem visualitzar de cada estació. 
 
 
 
 
Presa de dades: Bàsicament, la feina consisteix en la presa de dades de tots 
els elements situats al voltant de la banda dreta i esquerra de la carretera, dins 
de la zona delimitada prèviament. Es prenen dades de tots els elements, com: 
el límit d’asfalt, talussos, camins, tapes i altres elements dintre del perímetre 
realitzat. 
 
 
 
 
Treballs de gabinet: Una vegada finalitzada la presa de dades, el dibuix 
queda dibuixat per complert pendent de petits treballs d’edició i de moure 
punts, per tal d’evitar la seva superposició. 
 
 
 
 
Treballs gràfics: A partir del núvol de punts s’ha generat el model digital, amb 
el programa TCP (MDT v7.5) 
 
 
 
 
Per a realitzar el treball d’amidament s’han utilitzat: un GPS Trimble, Model R7 
i l’Estació Total robotitzada Trimble, Model S6. L’Estació Total té el certificat de 
calibratge vigent d’Altop Topografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ubicació: 
 
 

Zona d’actuació. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llistat de la xarxa topogràfica: 
 
 
Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z 

BB1 459303,855 4669347,97 572,721 

BB2 459251,442 4669384,94 569,299 

CC3 459220,796 4669474,19 563,502 

BB4 459530,501 4668995,05 597,020 

BB6 459617,449 4669038,27 602,226 

BB7 459655,271 4669138,32 607,531 

CC1 459352,935 4669320,63 576,116 

CC2 459251,441 4669384,95 569,304 

CC3 459220,797 4669474,17 563,502 
 
 
 

 

 

Aparells i calibració de l’Estació Total utilitzada. 
 
 
   - Tablet Géopad Gorilla i7  (no es realitza calibració). 
 
   - Estació total Trimble S-7. 
 
   - GPS Trimble  R-6. (no es realitza calibració). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 
 
 
 
 
Annex núm.1.1   Fitxa per les BASES DE REPLANTEIG 
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  PROJECTE :  
 
 

Aixecament topogràfic de dos trams de 

la Ctra. GI-5241 a  Batet de la Serra.  

 

Mesurat per: 

        Topografia 
 

Coordenades 

X:                            459.617,449  

Y:                           4.669.038,27 

Z:                                   602,226 

 

Nom de la base:    BB-6 

 

Sistema de coordenades       ETRS89 

Presa de dades:                 Maig 2018 

 

Latitud:                  42 102.07925 

Longitud:               2 3039.85243 

K:                               0.9996200 

W:                         -0.19.4.17160 

 
Situació: 

Municipi:                 17812- Batet   

Comarca:                   La Garrotxa                                      

Província:                  Girona 

Tipus de senyalització: 

 

Clau d’acer. 

Croquis emplaçament base: 

 

Fotografia: 

             

 

Situació general: 

 
 

 

BASES  DE  REPLANTEIG 
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  PROJECTE :  
 
 

Aixecament topogràfic de dos trams de 

la Ctra. GI-5241 a Batet de la Serra.  

 

Mesurat per: 

        Topografia 
 

Coordenades 

X:                           459.530,501                

Y:                          4.668.995,05 

Z:                                     597,02 

Nom de la base:    BB-4 

 

Sistema de coordenades       ETRS89 

Presa de dades:                   Maig 2018 

 

Latitud:                   42.101.93750 

Longitud:                2.303.607359 

K:                                 0.9996201 

W:                           -0.19.4.42441 

 
Situació: 

Municipi:                 17812 - Batet 

Comarca:                   La Garrotxa                                      

Província:                  Girona 

Tipus de senyalització: 

 

Clau d’acer. 

Croquis emplaçament base: 

 

Fotografia: 

             

 

Situació general: 

 
 

 

BASES  DE  REPLANTEIG 
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  PROJECTE :  
 
 

Aixecament topogràfic de dos trams de 

la Ctra. GI-5241 a  Batet de la Serra.  

 

Mesurat per: 

        Topografia 
 

Coordenades 

X:                           459.303,855 

Y:                         4.669.347,97 

Z:                                  572,721 

 

Nom de la base:    BB-1 

 

Sistema de coordenades       ETRS89 

Presa de dades:                   Maig 2018 

us 31, hemisferi  N 

Latitud:                  42 10.307750 

Longitud:               2 3026.10641 

K:                               0.9996203 

W:                          -0.19.510086 

 
Situació: 

Municipi:                 17812 - Batet 

Comarca:                   La Garrotxa                                      

Província:                  Girona 

Tipus de senyalització: 

 

Clau d’acer. 

Croquis emplaçament base: 

 

 

Fotografia: 

             

 

Situació general: 
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  PROJECTE :  
 
 

Aixecament topogràfic de dos trams de 

la Ctra. GI-5241 a  Batet de la Serra.  

 

Mesurat per: 

        Topografia 
 

Coordenades 

X:                         459.220,796  

Y:                        4.669.474,19  

Z:                                 563,502 

Nom de la base:   CC-3 

 

Sistema de coordenades       ETRS89 

Presa de dades:                   Maig 2018 

Latitud:                42 10.348518 

Longitud:             2.3022.45427 

K:                            0.99962046 

W:                         -0.19.534868 

Situació: 

Municipi:                 17812 - Batet 

Comarca:                   La Garrotxa                                      

Província:                  Girona 

Tipus de senyalització: 

 

Clau d’acer. 

Croquis emplaçament base: 

 

 

Fotografia: 

             

Situació general: 

 
 

 

BASES  DE  REPLANTEIG 















 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 3: TRAÇAT 



Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra. 

 

 

A continuació s’inclouen els llistats generats pel programa de traçat CLIP de definició i replanteig del 

traçat en planta, alçat i llistat de peralts. 

 

Eix 

LLISTATS DE TRAÇAT EN PLANTA TRAM 0+600-0+760 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
  

1 Fijo Infinito 459.025,563 459.020,171

 4.669.072,131 4.669.087,415

2 Móvil -140,000  

  

3 Fijo Infinito 0,400 458.998,516 458.969,931

 4.669.125,653 4.669.161,202

4 Móvil 125,000  

  

5 Fijo 1.000,000 0,200 458.954,798 458.944,426

 4.669.187,791 4.669.215,885

 

 

LLISTATS DE TRAÇAT EN PLANTA TRAM 1+400-1+510 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
  

1 Fijo Infinito 459.170,700 459.219,513

 4.669.529,260 4.669.473,184

2 Móvil 80,000  

  

3 Fijo Infinito 459.237,600 459.242,479

 4.669.437,750 4.669.413,420

4 Móvil -70,000 51,000  

  

5 Fijo -1.000,000 459.275,834 459.332,780

 4.669.364,465 4.669.336,500

LLISTATS DE TRAÇAT EN PLANTA TRAM 1+850-2+000 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
  

1 Fijo Infinito 0,300 459.407,400 459.446,415

 4.669.193,620 4.669.066,621

2 Móvil -70,000 50,000  

  

3 Fijo Infinito 459.476,850 459.496,353

 4.669.024,290 4.669.012,090

4 Móvil -68,000  

 45,000  

5 Fijo Infinito 459.577,818 459.581,270

 4.669.006,898 4.669.008,230

6 Móvil -0,010  

  

7 Fijo Infinito 459.581,270 459.596,479

 4.669.008,230 4.669.014,460

8 Móvil -0,010  

  

9 Fijo Infinito 459.596,479 459.601,069

 4.669.014,460 4.669.017,600

10 Móvil -0,010  

  

11 Fijo Infinito 459.601,069 459.607,960

 4.669.017,600 4.669.024,430

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
12 Móvil -0,010  

  

13 Fijo Infinito 459.607,960 459.612,870 

 4.669.024,430 4.669.032,190 

14 Móvil -0,010  

  

15 Fijo Infinito 459.612,870 459.616,560 

 4.669.032,190 4.669.041,670 

16 Móvil -0,010  

  

17 Fijo Infinito 459.616,560 459.623,610 

 4.669.041,670 4.669.087,290 

  

  

LLISTATS DE TRAÇAT EN ALÇAT TRAM 0+600-0+760 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
    

1 0+597,843 528,136•    

2 0+614,853 528,663• 3,0937 1,703 800,000• 0,000 

3 0+627,972 529,096• 3,3066 7,773 -800,000• -0,009 

4 0+642,000 529,424• 2,3350 5,969 -4.000,000• -0,001 

5 0+660,890 529,837• 2,1858 0,506 1.650,000• 0,000 

6 0+682,843 530,324• 2,2165 15,410 1.650,000• 0,018 

7 0+713,034 531,275• 3,1504 4,430 -800,000• -0,003 

8 0+720,957 531,480• 2,5966 5,116 -800,000• -0,004 

9 0+743,758 531,927• 1,9571 6,461 1.650,000• 0,003 

10 0+756,839 532,234• 2,3487 10,447 -800,000• -0,017 

11 0+769,892 532,370• 1,0428   

 

LLISTATS DE TRAÇAT EN ALÇAT TRAM 1+400-1+510 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
    

1 1+322,775 558,120•    

2 1+415,000 564,794• 7,2368 26,162 -1.400,000• -0,061 

3 1+463,906 567,419 5,3681• 17,987 1.400,000• 0,029 

4 1+512,493 570,652• 6,6529 16,366 -1.000,000• -0,033 

5 1+565,985 573,335• 5,0163 14,458 1.160,000• 0,023 

6 1+585,235 574,541• 6,2627   

 

LLISTATS DE TRAÇAT EN ALÇAT TRAM 1+850-2+000 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
    
    

1 1+751,484 584,269•    

2 1+825,846 587,520• 4,3719 6,629 1.160,000• 0,005 

3 1+850,350 588,731• 4,9434 4,796 1.160,000• 0,002 

4 1+867,048 589,626• 5,3568 5,096 -1.000,000• -0,003 

5 1+889,539 590,716• 4,8472 0,333 1.160,000• 0,000 

6 1+929,839 592,681• 4,8760 3,309 1.160,000• 0,001 

7 1+933,965 592,894• 5,1612 0,658 1.160,000• 0,000 

8 1+942,288 593,328• 5,2179 6,679 1.160,000• 0,005 

9 1+953,226 593,962• 5,7937 6,813 1.160,000• 0,005 

10 1+973,738 595,271• 6,3811 8,255 1.000,000• 0,009 

11 1+981,844 595,855 7,2066• 4,763 -450,000• -0,006 

12 2+019,693 598,182• 6,1482 13,548 1.160,000• 0,020 

13 2+038,328 599,545 7,3161• 14,151 -450,000• -0,056 

14 2+094,194 601,876• 4,1716 26,542 1.160,000• 0,076 

15 2+147,812 605,339• 6,4597   

 

 



Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra. 

 

LLISTATS DE PERALTS TRAM 0+600-0+760 

Estación Peralte izq. Peralte der. 
 

0+600 -6,00 -6,00 

0+605 -6,00 -6,00 

0+610 -6,00 -6,00 

0+615 -6,00 -6,00 

0+620 -6,00 -6,00 

0+625 -6,00 -6,00 

0+630 -6,00 -6,00 

0+635 -6,00 -6,00 

0+640 -6,00 -6,00 

0+645 -5,31 -5,31 

0+650 -4,62 -4,62 

0+655 -3,94 -3,94 

0+660 -3,25 -3,25 

0+665 -2,56 -2,56 

0+670 -1,87 -1,87 

0+675 -1,19 -1,19 

0+680 -0,50 -0,50 

0+685 0,19 0,19 

0+690 0,88 0,88 

0+695 1,56 1,56 

0+700 2,25 2,25 

0+705 2,94 2,94 

0+710 3,63 3,63 

0+715 4,31 4,31 

0+720 5,00 5,00 

0+725 5,00 5,00 

0+730 5,00 5,00 

0+735 5,00 5,00 

0+740 5,00 5,00 

0+745 5,00 5,00 

0+750 5,00 5,00 

0+755 5,00 5,00 

0+760 5,00 5,00 

 

LLISTATS DE PERALTS TRAM 1+400-1+510 

Estación Peralte izq. Peralte der.

1+400 4,80 4,80

1+405 5,14 5,14

1+410 5,47 5,47

1+415 5,80 5,80

PS 1+417,936 6,00 6,00

1+420 5,92 5,92

1+425 5,73 5,73

1+430 5,53 5,53

1+435 5,34 5,34

1+440 5,15 5,15

PS 1+443,780 5,00 5,00

1+445 4,53 4,53

1+450 2,58 2,58

1+455 0,63 0,63

1+460 -1,31 -1,31

Estación Peralte izq. Peralte der.

1+465 -3,26 -3,26

1+470 -5,21 -5,21

PS 1+472,035 -6,00 -6,00

1+475 -6,00 -6,00

1+480 -6,00 -6,00

1+485 -6,00 -6,00

1+490 -6,00 -6,00

1+495 -6,00 -6,00

1+500 -6,00 -6,00

1+505 -6,00 -6,00

1+510 -6,00 -6,00

 

LLISTATS DE PERALTS TRAM 1+850-2+000 

Estación Peralte izq. Peralte der.

1+850 2,09 2,09

1+855 2,66 2,66

PS 1+857,986 3,00 3,00

1+860 3,00 3,00

1+865 3,00 3,00

1+870 3,00 3,00

1+875 3,00 3,00

1+880 3,00 3,00

PS 1+880,001 3,00 3,00

1+885 1,50 1,50

1+890 -0,01 -0,01

1+890,001 -0,01 -0,01

1+895 -1,51 -1,51

1+900 -3,01 -3,01

1+900,001 -3,01 -3,01

1+905 -4,52 -4,52

PS 1+909,933 -6,00 -6,00

1+910 -6,00 -6,00

1+915 -6,00 -6,00

1+920 -6,00 -6,00

1+925 -6,00 -6,00

1+930 -6,00 -6,00

1+935 -6,00 -6,00

PS 1+939,555 -6,00 -6,00

1+940 -5,92 -5,92

1+945 -5,06 -5,06

1+950 -4,20 -4,20

1+955 -3,33 -3,33

PS 1+956,934 -3,00 -3,00

1+960 -3,26 -3,26

1+965 -3,68 -3,68

PS 1+968,729 -4,00 -4,00

1+970 -4,12 -4,12

1+975 -4,60 -4,60

1+980 -5,08 -5,08

1+985 -5,56 -5,56

1+990 -6,04 -6,04

1+995 -6,52 -6,52

2+000 -7,00 -7,00



Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra. 

 

Estación Peralte izq. Peralte der. 
 

1+850 2,09 2,09 

1+855 2,66 2,66 

PS 1+857,986 3,00 3,00 

1+860 3,00 3,00 

1+865 3,00 3,00 

1+870 3,00 3,00 

1+875 3,00 3,00 

PS 1+880 3,00 3,00 

1+885 1,50 1,50 

1+890 0,00 0,00 

1+895 -1,50 -1,50 

1+900 -3,00 -3,00 

1+905 -4,50 -4,50 

PS 1+910 -6,00 -6,00 

1+915 -6,00 -6,00 

1+920 -6,00 -6,00 

1+925 -6,00 -6,00 

1+930 -6,00 -6,00 

1+935 -6,00 -6,00 

PS 1+939,684 -6,00 -6,00 

1+940 -5,95 -5,95 

1+945 -5,08 -5,08 

1+950 -4,22 -4,22 

1+955 -3,36 -3,36 

PS 1+957,063 -3,00 -3,00 

1+960 -3,25 -3,25 

1+965 -3,67 -3,67 

PS 1+968,863 -4,00 -4,00 

1+970 -4,11 -4,11 

1+975 -4,59 -4,59 

1+980 -5,07 -5,07 

1+985 -5,55 -5,55 

1+990 -6,04 -6,04 

1+995 -6,52 -6,52 

2+000 -7,00 -7,00 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 4: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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ANNEX NÚM. 5: TERRENYS AFECTATS 
 



Finca de 

projecte Polígon Parcel·la Naturalesa

2 1 2 Rústic 531,49 m²

3 1 13 Rústic 103,82 m²

5 1 16 Rústic 409,90 m²

1.290,00 m²

TERME MUNICIPAL D'OLOT

Superfície  

esplanació

215,39 m²

29,40 m²

1 9 6 Rústic

4 1 30 Rústic









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 6: SERVEIS AFECTATS 



Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra 

 

ANNEX DELS SERVEIS AFECTATS MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

 

Durant la redacció del projecte es va contactar amb els serveis tècnic de l’Ajuntament d’Olot 

per consultar els serveis que podien quedar afectats per l’execució de les obres i se’ns va 

notificar via telefònica que l’únic servei en l’àmbit del projecte eren diferents trams de la 

canonada d’abastament d’aigua potable, que actualment explota SOREA. 

Amb la informació en visita de camp amb el tècnic de manteniment de la xarxa de SOREA es 

va documentar la ubicació i característiques de les canonades existents. 

Aquesta s’ha completat amb les autoritzacions que s’han donat a SOREA des de la Diputació 

de Girona en els trams afectats per aquest projecte i que s’adjunten tot seguit. 

Així, els trams de canonada dins de l’àmbit d’actuació són els següents:   

• Tram entre els PK 0+600 i 0+760: Canonada de polietilè de 63 mm de diàmetre, que 

discorre paral·lela a la carretera, per dalt del talús, a la dreta de la carretera. Aquesta 

canonada abasteix Cal Ninyo.  

• Tram entre els PK 1+400 i 1+510: Canonada de polietilè d’1,5” de diàmetre, que discorre 

paral·lela a la carretera, per sota de la cuneta esquerra. Aquesta canonada abasteix un 

total de nou habitatges.  

• Tram entre els PK 1+850 i 2+000 i escomesa del PK 1+872: Es tracta d’una canonada 

de PVC de 125 mm de diàmetre, que discorre paral·lela a la carretera a peu del terraplè 

de l’esquerre, mentre que l’escomesa és una canonada de polietilè d’una polzada de 

diàmetre. 

Aquesta última quedarà afectada per l’execució de les obres i caldrà reposar-la en una 

longitud aproximada de 150 metres, L’escomesa també quedarà afectada, sent necessari 

allargar la canonada i refer l’arqueta.  

La reposició d’aquests serveis es pot veure en el plànol 6.3 de planta de serveis afectats. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 7: PLA D’OBRES 
 



en setmanes

REPLANTEIG, MARCATGES…

DEMOLICIONS

MOVIMENT DE TERRES

SERVEIS AFECTATS (REPOSICIÓ CANONADA 

AIGUA POTABLE)

FERMS (SUBBASE, AGLOMERAT)

DRENATGE CUNETES

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

REVEGETACIÓ

ACABATS

PEM setmanal 59.008,96 €

PEM mensual 59.008,96 €

PEC mensual
84.967,00 €

CARRETERA GI-V-5241 DE BATET DE LA SERRA
81 6 7

18.544,20 4.296,52

2 3 4 5

49.256,88 35.710,12

34.208,54 24.800,42

1.427,91 931,80370,10 3.713,24 6.852,89 23.672,31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 8:   ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra. 

 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

 

 

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

El present EBSS 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 d’aquest projecte, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995, la Llei 54/03 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar 

el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

D’aquesta manera, s’integra en el projecte, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 

constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 

obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi 

d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 

Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 

antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 

l’Autoritat Laboral. 

 

 

 

2.- DADES DE L'OBRA 

 

 

2.1.- Descripció 

 

L'obra consisteix en l’eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra. 

 

2.2.- Pressupost d’execució material 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) per aquest projecte és de 59.008,96 € 
 
 

2.3.- Termini d’execució 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 

 

 

2.4.- Personal previst 
 
Segons les diferents fases de l'obra s'estima que la màxima concurrència de treballadors serà de 12 persones. 

 

 

2.5.- Serveis afectats 
 
No s'afecta cap servei per a l'execució de les obres descrits. 
 
 

2.6.- Unitats constructives que composen l'obra 

 

MOVIMENT DE TERRES 

− Excavació rases i pous per l'adequació dels pous de drenatge amb la cuneta formigonada 

− Rebliments superficials, terraplenat amb aportació de tot-ú 

 

FONAMENTS 

− Superficials (rases-pous) 

 

ESTRUCTURES 

− Estructures de formigó in situ: pous, cèrcols (encofrats-armadures-formigonat) 

 

PAVIMENTS 

− Paviments d'aglomerat asfàltic 

− Paviments de formigó: cunetes, guals, sobreamples puntuals. 

 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

− Col·locació de baranes, barreres i senyals amb suports metàl·lics 

 

INSTAL.LACIONS DRENATGE, EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

− Elements soterrats (claveguerons-pous-drenatges) 

 

 

2.7.- Maquinària 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES  

 

Excavadores. 

Carregadores. 

Retroexcavadores. 

Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 

Transport extravial .(Dumpers). 

 

MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 

 

Compactador vibratori  

Compactador de pneumàtics. 
 

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 

 

Transport per carretera (Camions) 

 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 

 

Formigoneres 

Vibradors. 
 

MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES 

 

Estenedores 

Camió cisterna de rec asfàltic 

Fresadora de paviments 

Escombradora mecànica 

 

MÀQUINES PER COL.LOCACIÓ D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 

 

Màquina per clavar suports barrera 

 

2.8.- Mitjans auxiliars 
 
Eines de mà diverses: pala manual, rasclet, aixada, escombra 
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3.- PRIMERS AUXILIS 
 
 
Farmacioles 

 

Els equips de treball disposaran d’una farmaciola en la furgoneta per tal de poder atendre petites ferides o 

emergències. En aquesta hi haurà un cartell amb els telèfons més importants d’emergències. 

 

Assistència a accidentats 

 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues patronals, 

Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.), a on s'ha de transportar als accidentats per un trasllat més ràpid i 

efectiu. 

 

L'obra haurà de disposar, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centre assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 

d'Assistència. 

 

Les premisses bàsiques per a l’assistència dels accidentats serà: PAS (protegir, avisar i socórrer). 

 

Reconeixement mèdic 

 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, que 

serà repetit en el període d'un any. 

 

Els treballadors tindran a disposició aigua per anar ingerint periòdicament, sobretot en períodes calorosos. 

 

Prevenció de danys a tercers 

  

En tractar-se de carreteres que es troben en servei i que els treballs es porten a terme amb la circulació dels 

vehicles, existeix el risc afegit derivat de la circulació de vehicles. Així mateix, en tractar-se d’espais oberts, 

existeix el risc derivat de la circulació de possibles vianants a la zona de les obres. 

 

Caldrà, doncs, senyalitzar les obres d’acord amb la norma 8.3-IC de senyalització d’obres.  
 
 
 

 

4.- SENYALITZACIÓ D'OBRES 
 
 
El contractista haurà de senyalitzar les obres d’acord amb la norma 8.3-IC de senyalització d’obres.  

 

En el cas que sigui necessari es recorrerà a l’ajuda de senyalistes que donin pas alternatiu. 

 

Està obligat a disposar dels mitjans humans i materials necessaris per assegurar el seu compliment. 

 

Els costos de Seguretat i Salut estan inclosos dins dels preus unitaris de les diferents unitats de projecte. 
 
 

 

5.- RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles 

Les mesures de protecció a aplicar venen definides en les fitxes del següent apartat. 
 

 

 

6.- FITXES D’ACTIVITATS: RISC/AVALUACIÓ/MESURES 

 

 

MOVIMENT DE TERRES 
 
- REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT EN 

DESMUNT 

 

Avaluació de riscos 
 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 

ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 

ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÈS ALS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

Mesures preventives 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

- EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 

Avaluació de riscos 

 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 

 

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 

1 

 

3 

 

3 

  Situació: CIRCULACIÓ OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
Mesures preventives 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

- REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT/PEDRAPLENAT 

 

Avaluació de riscos 
 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 

APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 

 

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

 

1 

 

3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
Mesures preventives 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

 

ESTRUCTURES 
 
- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS-ARMADURES-FORMIGONAT) 

 

Avaluació de riscos 

 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

Mesures preventives 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 

treball específic 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 
 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

 

- COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORT METÀL.LICS 

 

Avaluació de riscos 
 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS I PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

Mesures preventives 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 

 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

 

- ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS-POUS-DRENATGES) 

 

Avaluació de riscos 
 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
Mesures preventives 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 

 

7.- RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES 
EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

a) Resolució de 19 de febrer de 2008, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors 

de la d'1 d'agost de 2007, per la qual es registra i publica el IV Conveni col·lectiu general del sector de la 

construcció. 



Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra. 

 

b) Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95).Prevención de riesgos laborales 

 

c) Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals. 

 

d) Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. (BOE: 250 de 19 d’octubre). 

 

e) RD 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 

subcontractació al Sector de la Construcció. 

 

 

f) RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en 

las obras de construcción 

 

 

 

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 604/2006 de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997m de 17 de gener, pel qual 

s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 

RD 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel 

qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.  

 

 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 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. 

 

 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 

 

 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  

  

 RD 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la 

protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el 

treball, i per qual s'amplia el seu àmbit d'aplicació als agents mutàgens. BOE n º 82 05/04/2003 

 

 RD 374/2001, de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb els agents químics durant el treball. BOE n º 104 01/05/2001 

 

 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 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 

 

RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors davant el risc elèctric. 

 

RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

 

 

RD 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. BOE n º 86 11/04/2006 

 

RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l'exposició al soroll. BOE, núm 60 11/03/2006 
 

RD 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la 

protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de 

l'exposició a vibracions mecàniques. 

 

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

    Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de        poblado 

 

Manual d’exemples d’obres fixes, 1997 

 

Senyalització mòbil d’obres, 1997 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànols de l'estudi de seguretat i salut 
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ANNEX DE GESTIÓ DE RESIDUS MEMÒRIA I ANNEXOS 

 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

Amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el Sistema de Gestió Ambiental 

(SGA), el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra.  

 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, estableix un precedent a nivell 

nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  

 

Definició de conceptes: 

 

• Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 

definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en 

una obra de construcció o demolició. 

 

• Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 

contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan 

inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

• Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 

especials. 

 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 

o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 

altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a 

contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva 

ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser 

insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de 

les aigües superficials o subterrànies.  

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una 

obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• L’importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 

construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:   

 

La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 

persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus 

de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

Tipologia de residus generats: 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 

gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 

tenen per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 

dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 

l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

 
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 

• Terres 

• Roca 

• Formigó (paviments, murs, ...) 

• Mescles bituminoses 

• Cablejat elèctric 

• Restes vegetals 

• Metalls 

• Maons 

• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 



Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra 

 

ANNEX DE GESTIÓ DE RESIDUS MEMÒRIA I ANNEXOS 

 
RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 

que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 

dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen  substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats 

per aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  

de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus 

de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

Paper i cartró 

Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 

no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 

19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d’aliments. 

 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels 

residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 

enderrocs que es generen en obra.  

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració de 

l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en 

el present apartat. 
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Les caselles en grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

 

Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 

Capítol ENDERROCS  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 

PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETALS 

RESIDUS 

ESPECIALS 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Volum 

(m³) 

Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol ENDERROCS _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
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Volum de residus generats en obra 
 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 

generen en obra. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels 

residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels amidaments del 

pressupost del projecte i s’han incorporat el present projecte. El pressupost i el  
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Vies de gestió de residus 

  

Marc legal 
 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

 

NORMATIVA GENERAL SOBRE RESIDUS I SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'ARC 
 

Àmbit de Catalunya 
 

• Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

• Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell 

Assessor de la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

• Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a 

Catalunya. 

• Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell 

Assessor de la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

• Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a 

Catalunya. 

• 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 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons 

econòmic previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la 

refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials. 

• 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. 

• MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex del Decret 34/1996, de 

9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

• MODIFICA l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig 

dels residus en dipòsits controlats. 

• MODIFICA els annexos 3 i 4 de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de 

laboratoris per a la determinació de les característiques dels 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. 

• MODIFICA els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 

de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus 

• DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

• DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 

• DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de 

juliol, reguladora dels residus. 

• DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de 

juliol, reguladora dels residus. 

• Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 

sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels 

residus. 

• MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera 

i segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la 

determinació de les característiques dels residus. 

• Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment 

telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de 

residus i la sol·licitud d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de 

Catalunya. 

• Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s’aprova el procediment 

de presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

• MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera 

i segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la 

determinació de les característiques dels residus. 

• Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al 

model d'autoliquidació del cànon sobre la deposició de residus. Correcció d'errades de 

l'Ordre MAH/94/2004 de 23 d'abril de 2004, DOGC 4118. 

• Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i 

la Gestió dels Residus a Catalunya. 

• Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents 

que gestiona l'Agència de Residus de Catalunya. 

 

Àmbit estatal 
 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación 

(IPPC). 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• MODIFICADO por  la LEY 62/2003. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 
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• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 

ambientales integradas. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 

y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 

de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 

aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 

y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 

de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 

aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

• Real Decreto 653/2003, de 30-05-2003, sobre incineración de residuos. 

• Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 

vida útil. 

• Real Decreto-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de 

harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres 

de animales. 

• Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de 

los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías 

espongiformas transmisibles. 

• Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas. 

• Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspectos 

relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias 

peligrosas. 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. BOE núm. 133, de 5.6.95. Modificado (anexo I) por Orden de 13 de 

septiembre de 1995. BOE núm. 224, de 19.9.95. Modificado (anexo I) mediante Orden 

de 21 de febrero de 1997. BOE núm. 59, de 10.3.97. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de Ley 20/1986, de 14-5-1986 (RCL 1986\1586), de régimen jurídico básico, 

aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20-7-1988 (RCL 1988\1659). 

• Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regula las instalaciones de 

recepción de residuos oleosos procedentes de los buques, en cumplimiento del 

Convenio Internacional "Marpol 73/78". 

• Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los 

lodos de depuración en el sector agrario. 

• Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, 

de 30.7.88. Artículos que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado 

por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. BOE 160 de 05.07.97. 

• Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los 

vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

• Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 

de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de 

origen animal no destinados al consumo humano. 

• Orden INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se regula la baja definitiva de 

vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

• Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases 

de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el 

artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

• Orden 21-10-1999 que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles 

de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 

de 24-04, de envases y residuos de envases, a las cajas y paletas de plástico 

reutilizables en cadena cerrada. 

• Orden de 18 de abril de 1991, por la que se establecen normas para reducir la 

contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

• Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 

2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de 

Policlorobifenils (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-

2010). 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 

2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas 

Residuales 2001-2006. 

• Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre 

de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001-

2006. 

• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio ambiente y 

Vivienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 

17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de 

Suelos contaminados. 

• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 

Vivienda por el que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 

17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 

(1995-2000). 
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NORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

Àmbit de Catalunya 
 

• Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

• DESPLEGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

• DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de 

tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

• DEROGA l'article 113 i la disposició final cinquena i MODIFICA l'articulat de la Llei 

6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

• Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del 

tractament de les deixalleries i residus. 

• Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració 

de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

• Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula 

l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

• Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

• Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

• 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. 

• DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 

procediments de gestió de residus. 

• DEROGADA la disposició addicional tercera pel 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. 

• ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es 

dóna publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

• DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el 

procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 

• Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús. 

• Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques 

aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 

procedents de fonts agràries. 

• Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

• MODIFICATS els articles 2, 4, 5, 6, 10, la disposició addicional segona i l'annex, 

AFEGITS l'article 9 bis i la disposició addicional tercera i DEROGADA la disposició 

addicional primera pel Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 

4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les 

dejeccions ramaderes. 

• Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de 

residus. 

• DESPLEGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de 

residus. 

• Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables 

en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

• DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

• DESPLEGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures 

agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 

nitrats procedents de fonts agràries. 

• Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, 

reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de 

febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

• Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn 

amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 

• Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 

• Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 

• Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 

d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació 

dels olis usats. 

• Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 

• Ordre de 7 de juliol de 1993 per la qual es crea el Programa de gestió intercentre de 

residus sanitaris. 

• Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries. 

 

Àmbit estatal 
 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 

• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 

uso. 

• Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 

• Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 

1378/1999, de 27 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió 

dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin. 

 

PROGRAMES I PLANS DE RESIDUS  
 

Àmbit de Catalunya 
 

• Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

• Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial 

d'infraestructures de gestió de residus municipals. Accés als documents del Pla. 

• Resolució de 16 d'octubre de 1995 per la qual es fa públic l'Acord de Govern 

d’aprovació del Programa general de residus de Catalunya. 
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• Resolució de 12 de desembre de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del 

Programa de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya, adoptat pel Consell de 

Direcció de la Junta de Residus. 

• Resolució de 16 de juliol de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels 

programes d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

• Resolució de 3 de desembre de 2001 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels 

programes d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

• Resolució MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació 

per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva 

sessió d'11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la 

construcció (2001-2006) per al període 2004-2006. 

• Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de 

la revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del 

Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya. 

 

NORMATIVA DE MEDI AMBIENT A CATALUNYA  
 

Àmbit de Catalunya 
 

• Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

• Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 

3/1998 d'IIAA. 

• Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l'Administració ambiental. 

• Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 

integral de l'Administració ambiental. 

• Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 

de les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 

d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 

4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

• Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental. 

• Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions d'inspecció i 

control en l'àmbit de la protecció del medi ambient. 

• Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, 

pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de 

febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i se n’adapten els 

annexos. 

• Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i 

s’adapten els seus annexos. 

• Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el reglament provisional regulador 

de les entitats de control. 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 

d’eco eficiència en els edificis. 

• Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i 

policloroterfenils. 

• Ordre de 17 d'agost de 1993 sobre acreditació i registre de les entitats col·laboradores 

del Departament de Medi Ambient. 

• Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 

característiques dels residus. 

• Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s’aprova el procediment de la 

presentació telemàtica dels informes preliminars de situació i dels informes de situació 

d’acord amb l’establer al Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la 

relació de les activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards 

per a la declaració de sòls contaminats. 

• Ordre MAH/78/2008, de 14 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les 

taxes vigents que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

 

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 
 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació 

dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén 

el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible 

un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, 

amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de 

materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc 

de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 

diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 

naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 

per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 

duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
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Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

 

• Asfalt. 

• Formigó. 

• Terres, roca. 

• Material vegetal. 

• Cablejat. 

• Metalls. 

• Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió dels residus 
 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

 

Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

 

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 

Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 

T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

 

V 12- Reciclatge de plàstics 

 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 

V 83- Compostatge 

 

 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg 

de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 

entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus 

al llarg del seu recorregut. 

 

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 

un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 

residus. 

 

Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador



Eixamplament de diversos trams de la carretera

 

ANNEX DE GESTIÓ DE RESIDUS

 

residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per 

a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.

Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu.

 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos
 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport

gestor autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 

els següents: 

 

Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

que els contenen. 

Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips.

Restes de tints, colorants, pi

els contenen. 

Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.

Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.

Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:

 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposa

en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de

de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent 

concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada 

en l’actualitat de la recollida, transport i tra

Catalunya. 

 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats 

de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest 

us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de 

recipients. 

 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 

lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran 

clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 

resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.

 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució.

 

En l’aplicació de la legislació vigen

de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 

residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per 

a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.

de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 

Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.

restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.

Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.

Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposa

en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de

de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent 

concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada 

en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats 

de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest 

tenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 

lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran 

clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 

resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

ió, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per 

a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 

Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

gments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran 

en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 

de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent 

concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada 

ctament dels olis usats que es generen a 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats 

de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest 

tenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 

lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 

clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

ió, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

t en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residus perillosos figurarà:

 

El codi d’identificació els residus

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus

La data d’envasament

La naturalesa dels rics que presenten els residus

 

Respecte a

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests oli

 

Gestors de residus
 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 

diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina 

web de l’Agència Catalana de Residus

 

http://www.arc

 

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules 

adjuntes.

 

 

 

residus perillosos figurarà: 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests oli

Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 

diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina 

web de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules 

adjuntes. 

MEMÒRIA I ANNEXOS

 

ls olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 

diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina 

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules 

MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

ls olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 

diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina 

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules 
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ANNEX NÚM. 10: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



                                 OBRA: Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra

CUNETA 

REVESTIDA

Núm. 

ASSAIG

PREU 

UNITARI

IMPORT

UNITAT M3 M3 M2 M2 M3 T (2) T (2) M

DESCRIPCIÓ 
Terraplè 

préstec

Esplanada 

SS, tipus 2, 

préstec

Reg 

emprimació 

C50BF5 IMP

Reg 

termoadh. 

C60B3/B4 

TER

Base tot-u 

artifi. ZA 

0/20, 

100%PM

AC16 surf 

B50/70, 

filler

AC22 bin 

B50/70, 

filler

Formigó HM-

20

AMIDAMENT 184,00 957,00 760,55 2.052,95 220,53 255,87 146,64 255,00

ASSAIGS 1 dies 1 dies 5 dies

Control de materials
Anàlisi granulometrica per tamisatge UNE 103-101 1 1 2 28,40 56,80

Límits d'Atterberg (LL UNE 103-103 i LP UNE 103-104) 1 1 1 3 30,40 91,20

Contingut de matèria orgànica UNE 103-204 1 1 2 46,10 92,20

Assaig de PM segons UNE 103-501. 1 1 1 3 60,90 182,70

Assaig de PN segons UNE 103-500. 1 1 2 47,05 94,10

Index CBR UNE 103-502 (PM). 1 1 no cal 2 111,90 223,80

Colapse NLT-254/99 1 1 2 67,35 134,70

Inflament lliure UNE 103601/96 1 1 2 56,25 112,50

Sals solubles NLT-114/99 inclós el guix 1 1 2 32,70 65,40

Guix NLT-115/99 1 1 2 32,80 65,60

Sulfats solubles (SO

3

) UNE 103201 48,00

Coeficient de neteja super. UNE 146-130 (annex C) 1 1 60,75 60,75

Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 (0-2 mm) 2 2 17,35 34,70

Desgast "Los Angeles" UNE-EN 1097-2 1 1 82,75 82,75

Índex de llenques UNE-EN 933-3 1 1 45,70 45,70

Partícules triturades UNE-EN 933-5 1 1 28,35 28,35

Granulometria UNE-EN 933-1 2 2 28,40 56,80

CPA àrid gruixut segons UNE-EN1097-8 450,90

Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430) 1 1 2 56,05 112,10

Índice de rotura (UNE-EN 13075-1) 1 1 2 85,87 171,74

Contenido de agua (UNE-EN 1428) 1 1 2 63,36 126,72

Tamizado (UNE-EN 1429) 1 1 2 37,78 75,56

Tiempo de fluencia (UNE-EN 12846-1) 1 1 2 63,68 127,36

Control d'execució:
Densitat/humitat in situ (mínim 10 determinacions) 5 7 12 10,55 126,60

Gruix de capa

Placa càrrega NLT 357 Ø 30 (mínim 2) 104,40

Placa càrrega NLT 357 Ø 60 (mínim 2) 131,60

Formigó
Sèrie de 4 provetes de 15X30 cm, UNE 83301/03/04/13 (1) 5 5 79,75 398,75

Proveta addicional de la mateixa mostra 14,55

Control posta en obra
Presa de temperatures 1 1 2 5,90 11,80

Granulometria dels àrids extrets UNE-EN 12697-2 1 1 2 45,00 90,00

Contingut de lligam UNE-EN 12697-1 1 1 2 40,40 80,80

Sèrie de 3 provetes UNE-EN 12697-30 o -32, determinació del 

contingut de buits UNE-EN 12697-8 i densitat aparent UNE-EN 

12697-6 segons annexe B UNE-EN 13108-20.

1 1 2 131,25 262,50

Densitat màxima. 60,25

Control de recepció
Extracció testimoni Ø 100 mm i reposició 5 5 53,75 268,75

Determinació densitat i espessor UNE-EN 12697-6 segons 

annexe B UNE-EN 13108-20.

5 5 10 17,15 171,50

Macrotextura superficial UNE-EN13036-1 19,48

(1) Es requereix acreditació del marcatge CE. suma 3.452,23

ZA i MBC: cal presentar fórmula de treball. 21% IVA 724,97

(2) MBC: 1 mostra cada dia d'estesa. TOTAL CONTROL DE QUALITAT (CQ) 4.177,20

El resultat dels assaigs s'enviaran simultàniament al contractista i a la d.o. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ OBRA (P) 87.826,80

Percentatge  CQ/P % 4,76%

1,50% 1.317,40

diferència 2.859,80

dif. en PEM 1.986,11

MOVIMENT DE TERRES FERMS I PAVIMENTS (1)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 11: PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 



Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra 

 

ANNEX DEL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

 

Segons el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a l’article 127, punt 1, s’ha de fer 

constar a la memòria el Pressupost per coneixement de l’Administració IVA inclòs: 

Núm. Concepte Import

1 Pressupost d'execució per contracte 84.967,00 €

2 Import previsible de les expropiacions 10.000,00 €

3 Topografia 895,40 €

4 Despeses en SIS - coordinador de SIS 2.467,08 €

Pressupost per coneixement de l'Administració 98.329,48 €

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 12: DADES ADMINISTRATIVES 
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ANNEX DE DADES ADMINISTRATIVES MEMÒRIA I ANNEXOS  

 

 
NÚMERO D'EXPEDIENT: 2018/7052 
 
TÍTOL: Eixamplament d'un tram de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra 

 
EQUIP REDACTOR: Tècnics del Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona. 

 
TÈCNICS REDACTORS: Jordi Ladron Boronat (Enginyer civil) 

 
PRESSUPOST (iva inclòs): 84.967,00 € 

 
TERMINI D'EXECUCIÓ: 2 mesos 
 
AFECCIÓ DE TERRENYS: sí 
 
AFECCIÓ DE SERVEIS: sí 
 
CARRETERES AFECTADES: 
 

• Clau: GIV-5241, a Batet de la Serra (Garrotxa). 
 

 
MUNICIPIS AFECTATS:  

• Olot (Garrotxa) 
 
 
TRAMS SOBRANTS: no 
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1.- ASPECTES GENERALS. 
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
 
1.1.1.- Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general de l'obra; 
en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el 
procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i 
abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de l’Eixamplament de diversos trams de la 

carretera GIV-5241, a Batet de la Serra . 

 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

 
GENERAL 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions i 
els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3/75, aprovat per O.M. de 6 de 
febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades 
- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres (DOGC 5452 de 27 
d’agost) 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, d’obra pública (DOGC 4920, del 6 de juliol) 
- RDL 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Ley de Contratos del Sector Público 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel 
qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a 
continuació, si estan inclosos en el Plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels Plecs de les famílies a 
continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de Plecs de família a aplicar aquest article: 
 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles  

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàl· liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació 
obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per 
l'administració de l'estat, de l'autonomia, diputació, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a 
les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director de 
les Obres resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 
 
DRENATGE 

• Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial, aprovada per OM de 15 de febrer de 2016  
• OC 17/2003 de 23 de desembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 

subterráneo en obras de carretera. 
• Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial. Agència 

Catalana de l’Aigua. 
 
GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

• Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. Esta 
publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en 
obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la publicación Tipología de muros de carretera. 

• Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 
octubre de 2005. 

• Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección General de 
Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003. 

• Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª edición revisada - 
diciembre de 2009. 

• Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º edición revisada – julio de 2002. El 
capítulo 5 de muros de escollera se considera obsoleto y sustituido en la práctica por la Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. 

• Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección General de Carreteras 1996. 
• Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de Carreteras, 

enero de 1989. 
 
ESTRUCTURES 

• Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol.(BOE de 22 
d’agost), correcció d’errades BOE de 24 de desembre de 2008. 

• Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-11, FOM/2842/2011de 29 
de setembre de 2011 (BOE de 21 d'octubre de 2011) 

• Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02, RD 997/2002 de 27 de setembre 
(BOE d’11 d’octubre de 2002). 

• Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07, RD 637/2007, de 18 de maig (BOE de 2 de juny de 
2007) 

• Orden FOM/3818/2007, de 10 de desembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la 
utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera.(BOE de 27 de 
desembre) 

• Ordre Circular 11/02 de 27 de novembre, sobre criteris a tenir en compte en el projecte i en la construcció de 
ponts amb elements prefabricats de formigó estructural. 

• Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras (RPX-95). Dirección General de 
Carreteras, 1996. 

• Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras (RPM-95). Dirección General de 
Carreteras, 1996. 
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• Manual de aplicación de las recomendaciones RPM-RPX/95. Dirección General de Carreteras, 2000. 
• Instrucción para la Recepción de Cementos, RC/08, Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, BOE de 19 de 

juny, correcció d’errades BOE d’11 de setembre de 2008. 
• RD 605/2006 de 19 de maig, per el que s’aproven els procediments per a l’aplicació de la norma UNE-EN 

197-2:2000 als ciments no subjectes al marcatge CE i als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment 
(BOE de 7 de juny) 

• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras. Dirección 
General de Carreteras, 1999 

• Real Decreto 751/2011, de 27 de maig, per el que s'aprova la Instrucción de acero estructural EAE, (BOE 
del 23 de juny, correcció d'errates BOE del 23 de juny). 

• Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE-
EA-95 "Estructuras de acero en edificación" (BOE, 18 enero 1996) 

• Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de Carreteras, 1995 
• Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
• Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, de 2006. 
• Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de Carreteras, 

enero de 1989 
• Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de Carreteras, septiembre de 

2000. 
• Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras, mayo de 2000 

 
FERMS 

• Norma 6.1-IC sobre seccions de ferm, aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre. (BOE de 
12 de desembre) 

• Norma 6.3-IC sobre rehabilitacions de ferm, aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre. 
(BOE de 12 de desembre, correcció d’errades BOE de 25 de maig de 2004) 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), aprovat per 
l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. (Publicada 2a edició revisada i corregida, desembre 2003) 

• Nota de servei 5/06 sobre explanacions i capes de ferm tractades amb ciment, de 22 de setembre. 
• Ordre Circular 21/2007, d’11 de juliol, sobre l’ús i especificacions que han d’acomplir els lligants i mescles 

bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús 
• Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb cautxú 

procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en compte per a la seva fabricació in situ i 
emmagatzemament a obra. 

• Ordre Circular 29/2011 sobre lligants bituminosos i microaglomerats en fred 
 
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

• Manual de senyalització urbana d’orientació. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
Generalitat de Catalunya. 

• Manual de senyalització interurbana d’orientació. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
Generalitat de Catalunya. 

• Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 20 de març de 2014.(BOE de 5 d'abril de 2014) 
• Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. (BOE de 4 d’agost i 29 de setembre) 
• Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de Carreteras, 

marzo de 1992. 
• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de 

Carreteras, juny de 1992. 
• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de Carreteras, 

desembre 2012 
• Ordre circular 309/90 CyE, de 15 de gener, sobre fites d’aresta. 

 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 

• Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987.(BOE de 18 de setembre de 1987) 
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.Dirección General de Carreteras, 1997. 
• Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. 
• Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
• Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes en vies fora de 

poblat. 
• Ordre circular 15/2003, de 13 d'octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio 

de las obras. Remate de obras. 

• Ordre circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificacio i ubicació de cartells d'obres. 
 
 
SEGURETAT I SALUT  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
BOE nº 298 13/12/2003 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE de 19 
d’octubre) 

- 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 de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo 
(BOE de 29 de mayo). 

- RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 
de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  

- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. BOE nº 27 31/01/1997 

- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE 
núm. 27 31/01/2004 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. BOE núm. 71 23/03/2010 
 
MEDI AMBIENT 

- Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE de 13 de febrer) 

- Real decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 
 
 
1.2.- Descripció de les obres. 
 
1.2.1.- Descripció general de l'obra. 
 
L’objecte del present projecte és la completa exposició de totes les característiques i paràmetres que defineixen les 
actuacions a realitzar en l’eixamplament diversos trams de la carretera GIV-5241 a Batet de la Serra. 
 
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries. 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, 
conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer 
Director. 
 
Les obres d'esplanació comprenen: 
 

• Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
• L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la tala d'arbres i 

l'extracció de soques. 
• L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
• Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
• Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització  

provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
• El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes obres inclouen tots els 

desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells 
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que no ho són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada 
de talussos i  construcció de l'esplanada millorada. 

• Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

• Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.3.- Drenatge. 
 
Per al drenatge longitudinal s'ha previst una revestida en els trams on existeix una. Pel que fa al drenatge transversal 
s’allargarà l’ODT  del PK 0+710, demolint l’arqueta existent i refent-ne una de nova.  
 
1.2.4.-  Demolicions, tall i fresatges. 
 
Totes les obres s'executaran d'acord amb allò que s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
 
La demolició de ferm, quan fos necessària, consistirà en l’eliminació total de la MBC existent fins arribar a les capes 
granulars. S’haurà de garantir que els talls quedaran nets i estables de forma que les capes intermitges puguin 
executar-se correctament. 
 
El tall del paviment de mescla bituminosa compren aquest fins a una fondària de 20 cm, amb equip de màquina de 
serra de disc de diamant. 
 
El fresatge es necessari per a la connexió amb carreteres, carrers i camins. Serà un fresat progressiu de forma que en 
el punt d’unió no quedarà cap salt entre el nou paviment i l’existent. Aquest material es portarà a abocador controlat. 
 
També es farà un fresatge on hi hagi previst una capa granular a sobre, deixant el material en el lloc de l'actuació. 
 
 
1.2.5.- Ferms i paviments. 
 
El ferm de l’eixamplament de la carretera és constituït per les capes següents: 
 

Capa Tipus Gruix Dotació 

Capa de trànsit Mescla asfàltica en calent 0,05 m AC-16 surf S B50/70 

Rec d’adherència Emulsió cat. C60B3 TER - 0,6 Kg/m2 

Capa de base Mescla asfàltica en calent 0,06 m AC22 base S B50/70 

Rec d’emprimació Emulsió cat. C50BF4 IMP - 1,2 Kg/m2 

Capa de subbase Tot-ú artificial 0,25 m ZA 0/20 

 
 
 
En les zones de reforç es col·locarà:  
 

Capa Tipus Gruix Dotació 

Capa de trànsit Mescla asfàltica en calent 0,05 m AC-16 surf S B50/70 

Rec d’adherència Emulsió cat. C60B3 TER - 0,6 Kg/m2 

Capa de base Mescla asfàltica en calent variable AC22 base S B50/70 

Rec d’adherència Emulsió cat. C60B3 TER - 0,6 Kg/m2 

 
 
1.2.6.- Senyalització horitzontal. 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 

 
- Replanteig i premarcatge. 
- Decapatge de les marques vials existents. 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores en dues fases. 
- Protecció de les marques vials. 
 
 
1.2.7.- Mesures correctores. 
 
Comprèn les mesures correctores d'estesa de terra vegetal en els talussos del terraplè. 
 
1.2.8.- Serveis afectats. 
 
Quedarà afectada trams de la canonada d’aigua potable, segons informacions de l’Ajuntament. 
 
 
1.3.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin a 
ampliacions o modificacions establertes per la Diputació de Girona, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per 
un tècnic titulat competent. la Diputació de Girona participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més 
àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per la Diputació de Girona. 
- Les modificacions d'obra establertes per la Diputació de Girona. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i 

de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al 
Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin 
degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el que 
estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció 
d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de 
l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a tenir ple 

coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra 
prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar  al 
Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa  de Treballs 

inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la 

seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
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- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control i de 
l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures 
preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament  a la seva 
recepció per la Diputació de Girona. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la Diputació de Girona 
un cop acabats els treballs. 

 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò que estableix 
el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions 
entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució 
de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'informació 
que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran 
d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la Diputació 
de Girona. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a 
tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de 
responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes 
dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i 
altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no s'executin d'acord 
amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la 
comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el Contractista, 
prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les 
obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols 
d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, per sí 
mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els compromisos sobre 
serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista informarà a 
la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions 
al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma 
i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny 
i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els 
resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols 
hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la 

part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 
disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que 
calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap 
modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la 
Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la Diputació de Girona per 
a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el 
programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la 
contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot 
cas com a denegació a la petició formulada. 
 
 
1.4.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest 
programa de treball serà aprovat per la Diputació de Girona al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa 
s'ajustarà a les indicacions de la Diputació de Girona. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris constructius les 
activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada 
mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen 
les altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
 
c) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, 
sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels 
treballs, la Diputació de Girona ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció 
d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i 
instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol 
moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no 
seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes 
de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la 

capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Diputació de Girona, com a incorregibles en que quedi compromesa la 
seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 
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- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  enderrocades i reconstruïdes 
a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser 
reconstruïdes en el termini concedit, la Diputació de Girona podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del 
Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, realitzar quantes 
proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes 
facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a 
tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap indemnització per 
al Contractista. 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 
documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones 
que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de 
les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar 
compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al 
Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels 
danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de 
la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el Contractista 
disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció 
d'Obra. 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs de 
projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció 
d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del 
terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles 
activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la Direcció 
d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació 
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver 
estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball des de 
la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la 
seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual 
desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes 
en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 
siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les 
plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de 
ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments 
dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres difícilment 
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els 
danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
 
1.4.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 
de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu 
defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
 
1.5.- Amidament i abonament. 
 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, 
el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les 
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà 
el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor-a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
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2.3.1.1. Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir 
l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les unitats 
d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les 
unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesi no 
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de 
maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a 
base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
2.3.1.2. Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents despeses, 
a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a 

proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  energia elèctrica 

necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades de  manifest pels 

corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
 
 
2.- MATERIALS BÀSICS. 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran d'ésser 
utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de 
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa 
tècnica vigent. 
 
2.2.- Materials per a terraplens i rebliments localitzats. 
 
2.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per productes que 
no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests 
materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin 
necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra.  
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats. En la 
coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al 
projecte i especificacions del PG3. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que 
passa pel tamís 0,4 UNE. 
 

2.3.- Materials per a ferms. 
 
2.3.1.- Tot-ú artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Si la categoria de trànsit pesat és igual o 
inferior a un T2, es podrà utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una 
planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus si el Director de les Obres dóna l'autorització un cop 
comprovada la procedència del material i que les seves característiques compleixen les prescripcions fixades en el PG-3. 
 
- Granulometria 
La granulometria del material que es faci servir per a tot-ú artificial estarà compresa entre els límits marcats pel fus 
granulomètric corresponent al tipus ZA 0/20, llevat que el Director de les Obres autoritzi un altre fus. 
 
- Plasticitat 
El material serà "no plàstic", segons les normes UNE 103103 i UNE 103104. 
 
- Angulositat 
El percentatge mínim de partícules totalment i parcialment triturades, segons la UNE-EN 933-5 serà del setanta per 
cent (70%). 
 
 
2.3.2.- Mescles bituminoses en calent. 
  
Lligant hidrocarbonat 
 
Característiques generals pel betum asfàltic: 
 

• Ha de tenir un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
• Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
• Ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

 
El lligant a emprar serà betum asfàltic B-50/70. 
 
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de característiques 
tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
Si es modifiqués el lligant mitjançant l'addició d'activants, rejovenidors, polímers, asfalts naturals o qualsevol altre 
producte sancionat per l'experiència, el Director de les Obres ha d'aprovar el tipus d'additiu i establirà les especificacions 
que han de complir tant el lligant modificat com les mescles bituminoses resultant. 
  
En cas que l'adhesivitat de l'àrid sigui insuficient no podrà utilitzar-se, llevat que el Director de les Obres autoritzi un 
additiu adequat, definint les condicions de la seva utilització. 
 
Granulats 
 
Si no hi hagués constància del seu comportament, els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de 
sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que 
acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de pedrera. Podran ser 
d'origen artificial o reciclat sempre que es compleixin els requisits fixats al PG-3 i així ho autoritzi expressament el 
Director de les Obres. El percentatge d'àrid reciclat mai podrà ser superior al 60%. 
 
En cas de fer-se servir àrid provinent de fresat, es determinarà la granulometria segons l'UNE-EN 12697-2. La mida 
màxima no serà superior a 22 mm. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat. 
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Granulat gruixut 

 
La proporció mínima de partícules d'àrid gruixut total i parcialment triturades, segons la UNE-EN 933-5 ha de ser com a 
mínim (% en massa): 
 
 Per a la capa de trànsit: 90 % 
 Per a la resta:                        70 % 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
La proporció de partícules completament arrodonides, el coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del 
coeficient de poliment accelerat, l'índex de llenties i el contingut de fins a l'àrid gruixut compliran allò especificat al PG-3, 
en funció de la categoria del trànsit. 
 
Granulat fi 

 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra provenint del matxucat exempta de pols, brutícia, argila i altres 
matèries estranyes. 
 
Per a trànsit T3 i T4 hi podrà haver sorra natural, constituïda per partícules estables i resistents, en proporció no superior al 
deu per cent (10%) respecte al pes total dels granulats inclòs filler, ni en proporció superior a la del granulat fi triturat. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les condicions del 
granulat gruixut. 
 
Filler 
 
La proporció de filler d'aportació no serà inferior al cinquanta per cent (50%). 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler, la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%), i haurà de ser 
autoritzada expressament pel Director de les Obres. 
 
Additius 
 
L'ús d'additius estarà subjecte a l'autorització del Director de les Obres, prèvia validació del tipus, mètode d'incorporació, 
dosificació, control de l'homogeneïtat de la dispersió i especificacions de la mescla bituminosa resultant. 
 
2.3.3.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'emprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos materials, 
exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
 
2.3.4.- Emulsions bituminoses. Regs d'adherència i d'emprimació. 
 
Serà d'aplicació els article 214, 530 i 531 del PG-3. 
 
Les emulsions a emprar en el present projecte seran les següents: 
 
- Emulsió asfàltica tipus C60B3 TER com a reg d'adherència. 
- Emulsió asfàltica tipus C50BF4 IMP com a reg d'emprimació. 
 
 
2.4.- Beurades, morters i formigons. 
 
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció de 
formigó estructural, EHE-08. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 
7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les instruccions per al 
projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-08. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids de morters i 
formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències 
que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències 
que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que 
acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08, aprovada pel Reial Decret per a ser utilitzats en la 
fabricació de formigons. 
 
2.4.3.- Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel qual s’aprova 
la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08).” 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del tipus I/32,5 i 
complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
2.4.4.- Formigons. 
 
Es compliran les especificacions de la EHE-08 i de l'article 610 del PG-3. 
 
 
 
2.5.- Materials per a senyalització i abalisament. 

 

2.5.1.- Marques vials. 
 

Definició 
Marca viària, reflectora o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i signes, amb 
finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitador: 
 
1. La col·locació i retirada de la senyalització d’obra. 
2. El replanteig i premarcatge de les marques. 
3. El subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials. 
4. La prestació dels equips de personal i maquinària. 
5. La neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar. 
6. La recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats. 
7. Qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat 
demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció. 
 
Materials 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’article 700 del PG-3, i a més a més les 
Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
 

a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en solució 
aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos 



Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra                  PLEC DE CONDICIONS 

 

 10 

components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de 
tenir un nivell de durabilitat superior o igual a P5 (106 passades de roda segons la UNE-EN 13197). Els 
materials es triaran d'acord amb el factor de desgast corresponent. 
 

b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l’aigua i 
microesferes de vidre, amb un nivell de durabilitat P4 (5 �105 cicles, segons la UNE-EN 13197). 

 
Els materials a emprar no s'han de deteriorar per contacte amb les substàncies químiques que s'utilitzin contra la 
formació de gel a la carretera, ni per l'oli que poden dipositar-hi els vehicles. 
 
L'acompliment de les prestacions exigides als materials s'acreditarà amb la presentació de la documentació que se 
especifica en los epígrafs 700.3.3.1; 700.3.3.2 i 700.3.3.3 del PG-3. 
 
Maquinària d’aplicació 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel director de les obres i, en qualsevol cas, inclourà els 
mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o 
sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 
 
La maquinària i els equips usats per a l'aplicació dels materials emprats en la formació de les marques viàries han de 
poder aplicar i controlar automàticament la dosificació requerida i conferir una homogeneïtat a la marca vial que en 
garanteixi les seves propietats. El director de les obres ha de fixar les característiques de la maquinària, d'acord amb el 
que especifica la norma UNE 135 277(1). 
 
Tindrà com a mínim les característiques tècniques següents: 

 

Característica Valor definitori 

Tipus de tracció Autopropulsada 

Potència mínima 36 CV 

Capacitats simultànies 
d’actuació  

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura i 7 l/min de microesferes 
Mantenint constants les pressions d’aplicació. 

Autonomia 

Capacitats dels dipòsits: 
De pintura .............................................320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de vidre.......................200 l 

Automatismes 
Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les pistoles, 
accionable des de quadre de comandament. 

Control de la dosificació 

- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu assegurar que la 
dosificació de l’aplicació, independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se mantingui entre el 95% i el 105% de la 
dotació especificada. 

Aplicadors de microesferes 
de vidre 

Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de manera que, durant 
l’aplicació (circulant a velocitats d’entre 0 i 8 km/h), cobreixin tota la 
superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de gravetat, proveïts de dispositius 
temporitzadors. 
 

Aplicadors de pintura 
Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 cm d’amplada constant i 
ben perfilada, sense fer servir discos limitadors ni altres elements que 
produeixin residus. 

Termòmetres i higròmetres 
La màquina estarà proveïda de mesuradors fiables de la temperatura i 
humitat atmosfèriques, i també de la temperatura del paviment. 

Neteja Disposarà d’un sistema de neteja que permeti rentar de manera ràpida 

els circuits pels que corren els materials. El líquid resultant de la neteja 
serà recollit dins d’un tanc o contenidor disposat a l’efecte per al seu 
reciclat, quedant prohibit vessar-lo a l’exterior. 

 
L'acompliment dels requisits exigits a la maquinària, s'acreditarà mitjançant la presentació de la documentació 
especificada a l'article 700.5.3 del PG-3 
 
Dosificacions 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC, seran de color blanc. Les dotacions suggerides són les 
següents: 
 

- Pintura acrílica a l’aigua. 
Per a la segona aplicació: Set-cents grams de pintura per metre quadrat (0,700 kg/m2) i quatre-cents vuitanta 
grams de microesferes de vidre per metre quadrat (0,480 kg/m2). 
 
- Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i cinc-cents grams de microesferes per metre quadrat 
(0,500 kg/m2). 
 
- Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i cinc-cents grams de microesferes per metre quadrat 
(0,500 kg/m2). No obstant, la proporció de mescla dels dos components dependrà de la temperatura en el 
moment de la seva aplicació, i s'han de seguir les instruccions que per aquesta raó doni el fabricant. En general 
ha de ser la proporció utilitzada a l'assaig de durabilitat, realitzat segons el que especifica la norma UNE-EN 
13197. 
 

El director de les obres podrà variar aquestes dotacions en funció dels resultats aconseguits i de l'experiència. 
 
La senyalització provisional durant les obres ha de ser amb pintura groga. 
 
Seguretat i senyalització de les obres 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un senyal per 
advertir al trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques metàl· liques per tallar la circulació pel 
carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dues vores de la carretera, es 
col· locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per 
reduir la velocitat des del valor permès a la carretera fins a 40 km/h, de 20 en 20 km/h, amb separació de 50 m; 
cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà el senyal d’estretament i a la vora mateix de la tanca el senyal 
d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta servirà per col· locar cons amb reflectors als 
començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la mínima distància consentida per 
la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques 
toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit ha de ser regulat amb senyalers. Els senyalers han de disposar de telèfons mòbils, walkie-
talkies o alguna altra manera de comunicació. 
 
Les mesures anteriors són necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres sense vorals 
d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en 
qualsevol cas. Si els vorals són d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla 
de l’eix, com ja s’ha esmentat, sent suficient aleshores disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill 
d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o zebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i tanques, per tal de 
crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació 
dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un panell reflector amb fletxa orientadora cap al carril lliure, i 
llums intermitents de color taronja. 
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Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectores i màscares respiratòries. A més, per 
carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
 
Aquestes prescripcions poden ser ampliades o corregides segons indiqui el corresponent Pla de Seguretat i Salut aprovat.  
 
 
3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
3.1.- Treballs generals. 
 
3.1.1.- Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les 
obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, 
sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest 
en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser 
solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, 
i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals 
anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels 
treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i 
ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de 
comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 
indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la realització 
de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la 
materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics 
materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les 
obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les 
instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies de 
comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, 
muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades, 
mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per 
compte i risc del contractista. 
 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i 
retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres 
definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 

a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, excepte si en el 

contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitatiu, 
s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte 

del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el manteniment de 
totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans 
auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en 
quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i 
utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà entre 
les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient 
antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no 
es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats 
sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre 
motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser 
substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar 
la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de 
producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats 
corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en 
algun document contractual. 
 
3.2.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG-3. 

 
Els fresatges deixant el material “in situ” es realitzaran d'acord amb el plànol 9 1.1. Es fresarà una profunditat de mínim 5 
cm. 
 
 
3.3.- Moviment de terres. 
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3.3.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres DE QUALSEVOL MIDA, soques, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més 
baixa del terraplè o desmunt. 
 
 
3.3.2.- Excavacions. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques 
precises. 
 
Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva 
execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
 

• Excavació. 
• Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
• Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
• Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de treball en el que 
figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es 
començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i 
tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, 
deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície 
lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a 
la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la 
direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, 
inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplaçament 

d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol 
sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge 
que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i 
tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 
l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i 
perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs 
d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat 

d'obra. 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, 
potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol 
combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran les obres 
d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desenvolupament dels 

treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva 
continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de l'Enginyer 
Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb 
allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada 
en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a 
excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà 
modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els 
talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors eixamplaments. En 
qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant 
excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les 
excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats amb el sistema de 
drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer 
Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les 
excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, davant els nivells 
aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
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En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà 
quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de 25 centímetres entre cotes extremes de 

l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les 
excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha 
d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el 
desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de fins a 25 cm, per 
les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de 10 cm en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a 10 cm en més i 
quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de 5 cm en més o menys per a les realitzades en terra, tenint 
que quedar la superfície perfectament sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, enterrar unes 
canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, fer el saneig d'arrels, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. Aquest 

concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant 
martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 
mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan 
el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim 
emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs 
d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat 

d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en excavació en terreny sense classificar, 
incloent-hi roca. S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics de gran potència.  
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la vista dels 
terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , es notificarà 
immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi 
necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre 
(1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà 
maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells 
perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra 
qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en el seu lloc, 
l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels 
talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com 
les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas, si 
encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació 
serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies respecte a la 
cota teòrica en més o en menys, de ±5cm en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas 
de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran contra 
l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva 
aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupció 
d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant els nivells 
aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, 
procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 
originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es puguin 
executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o 
qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i 
detonadors. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran 
adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix 
s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.  
 
3.3.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
Els terraplenats es faran amb sòl adequat i la capa d'esplanada amb sòl seleccionat. S'estendrà en capes de 25 cm de gruix 
màxim. 
 
3.3.4.- Acabats. 
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Serà d'aplicació l'article 341 del PG-3. 
 
3.4.- Drenatge. 
 
3.4.1.- Cunetes. 
 
- Definició 
 
Les cunetes previstes en aquest projecte seran sense revestir, s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols. 

 

- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant tota la durada de les 
obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els 
pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
 
Aquesta operació inclou els treballs necessaris per realitzar el reacondicionament de les cunetes no revestides i del peu de 
desmunt immediat, amb retirada del material sobrant i transport a l'abocador autoritzat, reperfilant a tot el llarg per tal de 
refer les zones obturades o degradades amb el fi de reposar les característiques inicials de la cuneta i del peu de desmunt. 
 

L'execució d'aquesta unitat d'obra s'ha de portar a terme amb anivelladora. 
 
3.4.2.- Elements prefabricats de drenatge. 
 
 
Tubs i marcs de formigó  
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 

• El subministrament dels marcs i tubs. 

• L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i plànols. 

• El transport a abocador dels productes d'excavació. 

• La preparació de l’assentament. 

• Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb altres elements o canonades. 

• La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i estrebades 
necessàries. 

• Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar aquest 
dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

• El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants. 

• El rebliment amb material producte de l'excavació. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta 
unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó. 

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i 
l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si en el Projecte es 
fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera queda inclòs en aquesta operació de 
l'assentament.La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contrapendent, evitant qualsevol 
operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, 
la seva correcta col·locació, tant en alineació com en pendent. La col·locació s'efectuarà amb els medis adequats per tal 
d'evitar danys en els tubs per cops, subjecció dolenta, etc. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per metre cúbic de 
morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. La construcció de les juntes s'ajustarà al 
que figura en els plànols o prescripcions tècniques particulars, o, en cas que ho siguin, a les instruccions de la Direcció 
d'Obra. En qualsevol cas, seran completament estancades. Es rebran amb morter de ciment , podent-se segellar amb 
betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 

adjacent de terreny per conformar la transició de la baixant del talús. 

3.5.- Ferms i paviments. 
 
 
3.5.1.- Tot-ú artificial. 
 
- Preparació de la superfície existent 
 
No s’estendrà el tot-ú artificial fins que no s'hagi comprovat que la densitat, rasants i pendents de la superfície sobre la 
qual s'ha d’estendre, es corresponen amb les toleràncies del present Plec. 
 
Per això, a més de l'eventual reiteració dels assaigs d'acceptació d'aquesta superfície, el director de les obres podrà ordenar 
el pas d'un camió carregat per tal d'observar el seu efecte. 
 
Si existissin defectes o irregularitats que ultrapassin les tolerables, es corregiran d'acord amb el que es prescriu a la unitat 
d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
- Preparació del material 
 
El procediment de preparació del material haurà de garantir la verificació de les condicions granulomètriques i de qualitat 
exigides. Això exigirà normalment la preparació en central. Llevat que el director de les obres ho autoritzi expressament, 
després de fixar-se el procediment i els assaigs de control necessaris, no es podrà fer la mescla in situ. 
 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma UNE 103501, podrà ésser 
ajustada a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació, segons el resultat dels assaigs realitzats en el tram 
de prova. 
 
- Extensió d'una tongada 
 
Els materials prèviament barrejats, s'estendran un cop acceptada la superfície d'assentament, prenent les precaucions 
necessàries per evitar una segregació o contaminació, en tongades de gruix uniforme, suficientment reduït perquè, amb els 
mitjans disponible, s'obtingui en tot el gruix el grau de compactació exigit. El gruix de la tongada estarà entre deu (10) i 
trenta (30) centímetres. 
 
Les eventuals aportacions d'aigua es faran abans de la compactació. Després la única humectació admissible serà la 
destinada a aconseguir en superfície la humitat necessària per l'execució de la capa següent. L'aigua es dosificarà 
adequadament, procurant que en cap cas un excés renti el material. 
 
- Compactació de la tongada 
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Aconseguida la humitat més convenient, la qual no haurà d'excedir l'òptima en més d'un (1) punt percentual ni estar per 
sota l'òptima en més d'un punt i mig (1,5%), es procedirà a la compactació de la tongada, que es continuarà fins assolir la 
densitat requerida. 
 
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 l'ús de l'equip que normalment s'estigués fent servir es compactaran amb mitjans adequats a cada 
cas, de forma que s'assoleixin les especificacions exigides al tot-ú artificial com a base granular. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 
 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’amplada i el 
pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els plànols la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i 
verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
La rasant no pot superar a la teòrica ni quedar més de 20 mm per sota de la teòrica en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant 
paral·lelament com normalment a l’eix de la carretera. 

 
No existiran zones on l'aigua pugui quedar retinguda. 
 
Tram de prova 
El director de l'obra podrà exigir l'execució d'un tram de prova als efectes indicats en el PG-3. 
 
L'execució del tram de prova serà preceptiva quan no existeixi experiència prèvia de l'ús del material o de l'equip proposat, 
a judici del director d'obra. 
 
Especificacions de la unitat acabada 
Les especificacions sobre la regularitat superficial indicades en al PG-3 només seran exigibles en trams de nova 
construcció, quedant els trams d'eixamplament eximits del seu compliment. 
 
Limitacions de l'execució 
El tot-ú es podrà col·locar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la humitat del 
material que superin en més d'un punt percentual (1%) la humitat òptima. 
 
Es procurarà evitar l'acció de tot tipus de trànsit sobre la capa executada mentre no es construeixi la capa següent. 
 
Si això no fos possible, s'estendrà àrid de cobertura sobre el reg d'imprimació i es procurarà que el trànsit que 
necessàriament hagués de passar per sobre es distribueixi de forma que no es concentrin les roderes en una sola zona. 
 
El contractista serà responsable dels danys ocasionats, havent de procedir a la seva reparació d'acord amb les instruccions 
del director de les obres. 
 
Control de qualitat 
De manera complementària a les especificacions del PG-3, es tindrà present: 
 
a) Control de producció 
 

Llevat que el producte hagi estat fabricat en la pròpia obra, ha de venir preceptivament amb marcatge CE amb sistema 
d'avaluació de conformitat 2+. Si no disposa del marcatge CE es rebutjarà i no podrà usar-se. 
 
En cas de produir-se en la pròpia obra, o en cas de presentar-se alguna anomalia en la fabricació, transport o manipulació, 
es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 1.000 m3 de material produït: 

• 1 Próctor modificat, segons UNE 103501. 
• 1 equivalent de sorra, segons annex A de l'UNE-EN 933-8. 
• 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 

 
- Cada 5.000 m3 de material produït: 

• 1 índex de llànties segons UNE-EN 933-3. 
• 1 límit líquid, segons UNE 103103. 
• 1 índex de plasticitat, segons UNE 103104. 
• 1 contingut de fins en l'àrid gruixut segons UNE-EN 933-1. 
• 1 proporció de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut segons UNE-EN 933- 

 
- Cada 15.000 m3 de material produït: 

• 1 coeficient de Los Àngeles, segons UNE-EN 1097-2. 
 
 
b) Control de recepció 
 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
 

a)  6 determinacions d’humitat natural, segons UNE 103300. 
b)  6 determinacions de densitat “in situ”, segons UNE 103503. 

c)  1 assaig de càrrega amb placa de 300 mm, segons UNE 103808. 
 
Criteris d’acceptació o refús del lot 
S'aplicaran els criteris del PG-3. 
 
 
3.5.2.- Mescles bituminoses. 
 
 Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
a) Instal·lació de fabrica 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 t/h). 
El número mínim de tremuges per a àrid en fred serà de quatre (4). 
 
b) Estenedores 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 t/h) i estaran proveïdes de dispositiu 
automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats pel Director de les Obres, i d’un element 
calefactor  per a l’execució de la junta longitudinal. 
La precompactació a sortida d'estenedora serà, com a mínim del 90% de la densitat final exigida. 
 
c) Equip de compactació 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la intermèdia i de 
trànsit. 
Com a mínim estarà composat per: 

• Un compactador vibratori de rodet metàl·lic o mixt, de vuit tones (8 t) 
• Un compactador de pneumàtics de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu 

quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director de les Obres d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 
 
Execució de les obres 

a) Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
No s’iniciarà la fabricació abans que el Director de les Obres hagi aprovat la corresponent fórmula de treball. Aquesta 
fórmula haurà de fixar, com a mínim: 
 

• Identificació i proporció de cada fracció d’àrid 
• Granulometria dels àrids combinats 
• Dosificació de la pols mineral d’aportació 
• Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat 
• Dosificació de lligant hidrocarbonat 

 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
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• Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
• Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
• Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
• La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
• La temperatura màxima de la mescla en iniciar la compactació i la mínima en acabar-la. 

 
La temperatura màxima de la mescla en sortir del mesclador no serà superior a cent seixanta-cinc graus Celsius (165ºC). 
La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport no serà inferior a cent trenta graus Celsius 
(130 ºC) 
 
Així mateix hauran de constar les característiques de la mescla en quan a: 

• Contingut de buits i densitat 
• Resistència a la deformació permanent 
• Sensibilitat a l'aigua  

 
b) Proveïment d'àrids 
El Contractista haurà de posar en coneixement del Director de les Obres, amb quatre dies de termini, la data d'inici dels 
aplecs a peu de planta. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids corresponents a un terç del 
volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids corresponents a la 
producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint 
l'ordre d'aquests. 
 
c) Estesa de la mescla 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat romanent, iniciant el seu reblert amb un 
nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 

• L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació 
en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa 
a la vista dels mitjans de compactació existents. 

• Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de sincronitzar la 
velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la 
superfície de la capa estesa. 

• També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, 
amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 

• En obres sense manteniment de la circulació, l'amplada d'estesa serà la de la capa, treballant si fos necessari amb 
dues estenedores lleugerament desfasades, evitant la realització de juntes longitudinals. 

• L’extensió s’executarà amb la major continuïtat possible, ajustant el número de camions i la velocitat de 
l’estenedora a la producció de la central, de manera que l’estenedora no s’aturi. En cas de detenció, es 
comprovarà sempre que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l’estenedora i sota 
d’aquesta, no baixi de la prescrita a la fórmula de treball. En cas contrari s’executarà una junta transversal. 

 
On sigui impossible l’ús d’estenedores, el Director de les Obres haurà d’aprovar el procediment a seguir. 
 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra, en funció del resultat al tram de prova o 
d’experiències similars anteriors. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del trànsit. 
 
Sempre que sigui possible les capes de regularització s'han d'estendre amb una estenedora dotada de palpadors sobre una 
regla llarga o sistema similar. 
 
Trams de prova 

Si no hi hagués experiència prèvia en l'ús i execució de l'aglomerat projectat, abans d'iniciar els treballs, el Contractista 
haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, 

per a cada tipus de mescla. El Director de les Obres determinarà si és acceptable com a part integrant de l’obra en 
construcció. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la capa, granulometria 
del material compactat, densitat  i contingut del lligant. En capes de trànsit es comprovarà expressament la macrotextura 
superficial, mitjançant el mètode del cercle de sorra 
 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director de les Obres decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé sigui la 
fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot 
això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat pel Director de les Obres. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, fins a la seva 
aprovació definitiva. 
 
No es podrà procedir a la producció sense que el Director de les Obres hagi autoritzat l’inici en les condicions acceptades 
després del tram de prova. 
 
En cas de que el Director de les Obres consideri suficientment provada per l'experiència la conveniència del sistema 
d'execució previst, podrà eximir al Contractista de l'obligació de controlar-la segons el que indiquen els paràgrafs 
anteriors. En aquest cas, el Director de les Obres fixarà, si ho considera necessari, els requeriments per a l'aprovació.  

 

Especificacions de la unitat acabada 

a) Granulometria 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) les següents: 

• Tamisos superiors al 2 mm l'UNE-EN 933-2: quatre per cent (±4%) 
• Tamís 2 mm de la'UNE-EN 933-2: tres per cent (±3%) 
• Tamisos compresos entre el 2 mm i el 0,063 mm de l'UNE-EN 933-2: dos per cent (±2%). 
• Tamís 0,063 de l'UNE-EN 933-2: u per cent (±1%). 

 
b) Dosificació del lligant hidrocarbonat 
La dosificació mínima de lligant hidrocarbonat no ha de ser inferior al quatre per cent (4,00 %) de la massa total de la 
mescla bituminosa (pols mineral inclòs), ni al cinc per cent (5,00 %) en capes de trànsit. 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, referida a la massa 
total de la mescla bituminosa (inclòs pols mineral), serà del tres per mil (± 0,30 %). 
 
c) Densitat 
La densitat no serà inferior al noranta-vuit per cent (98%) de la densitat de referència de la mescla emprada per gruixos de 
capes de ferm igual o superior a 6 cm; i al noranta-set per cent (97%) de la densitat de referència de la mescla emprada per 
gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
 
d) Regularitat 
La superfície acabada no presentarà irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la 
amb un regle de tres metres (3 m) segons la Norma NLT-334. 
 
L'índex de regularitat internacional (IRI), segons la NLT-330, ha de ser inferior a tres unitats (3,0) en la totalitat del tram, 
a dos unitats i cinc dècimes (2,5) en un 80% dels hectòmetres del tram, i a dos unitats (2,0) en el 50% dels hectòmetres. 
 
e) Macrotextura superficial i resistència al lliscament 
La superfície de qualsevol capa ha de presentar una textura homogènia, uniforme i exempta de segregacions. 
La superfície de la capa de trànsit acomplirà els valors de la taula 542.15 pel que fa a macrotextura superficial i resistència 
al lliscament. 
 
f) Cotes i amplada 
Es compararà cada vint metres (20 m) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir en més de 10 
mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior a la teòrica. 
 
Limitacions de l’execució 
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Caldrà autorització expressa del Director de les Obres per executar aquesta unitat d’obra en les següents condicions: 
Si el gruix de la capa és igual o superior a cinc centímetres (>=5 cm), quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior 
a cinc graus Celsius (5 ºC). 
Si el gruix de la capa és inferior a cinc centímetres (<5 cm), quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a vuit 
graus Celsius (8 ºC). 
Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 
 
Control de qualitat 
a) Control de procedència 
Si els material disposen de marcatge CE amb un sistema d'avaluació de la conformitat 2+, el control podrà efectuar-se 
verificant que els valors declarats documentalment compleixen les especificacions requerides. 
 
En cas contrari, o quan el Director de les Obres ho consideri oportú, s'executaran els assaigs especificats a continuació. En 
el cas d'absència de certificat CE, el cost d'aquests assaigs anirà a càrrec del contractista sense que computi a efectes de la 
limitació del cost del control de qualitat que pugui establir el Plec de Clàusules aplicable al contracte. 
 

a.1 Lligant hidrocarbonat 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendran dues (2) mostres segons la UNE-EN 58. 
Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assaigs: 
 

• 1 penetració, segons UNE-EN 1426. 
• 1 punt d'estovament, segons UNE-EN 1427. 
• 1 índex de penetració, segons l'annex A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2 segons 

correspongui. 
• 1 resistència a l'envelliment, segons UNE-EN 12607-1. 
• 1 punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593. 
• 1 punt d'inflamació en vas obert, segons ISO 2592. 
• 1 solubilitat, segons UNE-EN 12592. 

 
L’altra mostra es guardarà fins el final del període de garantia, a disposició del Director de les Obres. 
 

a.2 Àrids 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

• Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
• 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
• 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons UNE-EN 933-8. 

 
Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

• 1 índex de llenties, segons UNE-EN 933-3. 
• 1 proporció de partícules triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
• 1 proporció d’impureses per a àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130. 

 
Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

• 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons UNE-EN 1097-8. 
• 1 desgast de Los Angeles, segons UNE-EN 1097-2. 
• 1 densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons UNE-EN 1097-6. 

 
a.3 Filler 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada una d'elles: 
- 1 densitat aparent segons l’annex A de la UNE-EN 1097-3. 
- 1 granulometria segons UNE-EN 933-10. 
 
b) Control d’execució 
b.1 Fabricació 
En el cas de que el producte disposi de marcatge CE amb sistema d'avaluació de la conformitat 2+, s’efectuarà una 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE acompleixen les 
especificacions establertes. 
 

En cas contrari, o quan el Director de les Obres ho consideri oportú, s'executaran els assaigs especificats a continuació. En 
el cas d'absència de certificat CE, el cost d'aquests assaigs anirà a càrrec del contractista sense que computi a efectes de la 
limitació del cost del control de qualitat a càrrec del contractista que pugui establir el Plec de Clàusules aplicable al 
contracte. 
 
b.1.1 Mescla d'àrids en fred 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra per la tarda i 
abans de l'entrada a l'assecador, s'efectuaran els següents assaigs: 

• 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
• 1 equivalent de sorra, segons annex A de la UNE-EN 933-8. 

 
b.1.2 Mescla d'àrids en calent 
Diàriament sobre una (1) mostra en blanc presa aleatòriament del mesclador, s'efectuarà el següent assaig: 

• 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
 
b.1.3 Mescla bituminosa 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, 
s'efectuaran els següents assaigs: 

• 1 dosificació del lligant, segons UNE-EN 12697-1. 
• 1 granulometria dels àrids extrets, segons UNE-EN 12697-2 
• Contingut de buits segons UNE-EN 12697-8 i densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode 

d’assaig indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, en provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 
aplicant setanta-cinc (75) cops per cara. 

 
Cada setmana: 

• 1 resistència conservada a tracció indirecta després d’immersió, segons la UNE-EN 1297-12. 
 
b.1.4 Temperatura 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2 Posada en obra 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora, comprovant que es compleixen les limitacions 
especificades a la fórmula de treball. 
 
Com a mínim un cop al dia, dos si s'executen més de 500 tones, s'agafaran mostres de la mescla fabricada i es prepararan 
un joc de tres provetes. Sobre aquestes es determinarà: 
 
Dosificació del lligant, segons UNE-EN 12697-1. 
Granulometria dels àrids extrets, segons UNE-EN 12697-2 
Contingut de buits segons UNE-EN 12697-8 i densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig indicat 
en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, en provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 aplicant setanta-cinc (75) cops 
per cara. 
 
En cas d'haver efectuat el control indicat en l'apartat b.1.3, el Director de l'Obra decidirà si es pot ometre el control sobre 
les mostres preses a obra. 
 
Es comprovarà que per l’execució de la compactació es segueixen les indicacions aprovades en la fórmula de treball.  
 
b.3 Producte acabat 
 
Es considerarà com a lot el menor que resulti d’aplicar els criteris següents a una sola capa de mescla bituminosa: 
 

• Cinc-cents metres de calçada 
• Tres mil cinc-cents metres quadrats de calçada 
• La fracció construïda diàriament. 

 
Sobre cada lot es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
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5 determinacions de densitat i gruix segons la UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d’assaig que figuren en 
l’annex B de la UNE-EN 13108-20. Sobre aquests testimonis s'efectuarà també la comprovació d'adherència entre capes 
(NLT-382) 
 
Així mateix s'haurà de comprovar el compliment de les especificacions referents a regularitat superficial, macrotextura 
superficial i resistència al lliscament. 
 
Criteris d’acceptació o refús 
a) Densitat 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al noranta-vuit per cent (98%) de la densitat de referència per gruixos de 
capes de ferm igual o superior a 6 cm; i al noranta-set per cent (97%) de la densitat de referència per gruixos de capes de 
ferm inferior a 6 cm. 
S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta-vuit per cent (98%). 
Si la densitat mitjana és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la mínima necessària per ser acceptat el lot, es retirarà 
el material afectat i es reposarà a compte del Contractista. 
Si la densitat mitjana és inferior a la mínima necessària per ser acceptat el lot, però és superior al noranta-cinc per cent 
(95%), s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat. 
 
b) Percentatge de buits 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542. S'admetrà com a 
màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
c) Gruix 
En cas de capes de gruix continu, el gruix mitjà no pot ser inferior a l'especificat als plànols. No més de dues (2) mesures 
podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
Si el gruix obtingut no acompleix el criteri d’acceptació fixat, es procedirà segons indica l’article 542.10.2 del PG-3. 
 
 
3.6.- Estructures de formigó 
 

3.6.1.- Armat. 

Armadures passives en formigó armat i pretesat. 

Els especejaments. 

Com a norma general, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, 
una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, indicant 
clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la correcta posició 
de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. 
Totes i cada una de les figures vindran numerades en el full d'especejament, i en correspondència amb els plànols 
respectius. 

En el full d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

Els separadors. 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de morter de mides 
en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre 
quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per a l'armadura i 
en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin desplaçar-se durant el 
formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a 
mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i després d'haver-los 
deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al formigonat es 
comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat 
de les barres. 

3.6.2.- Formigonat. 

Aspectes generals. 

- Definició. 

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

• L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra. 

• La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó. 
• L'execució i tractament dels junts. 
• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
• L'acabat i la realització de la textura superficial. 
• L'encofrat i desencofrat. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta 

unitat d'obra. 
 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la Direcció d'Obra de la col·locació i fixació de l'armadura, 
dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El 
Contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser 
realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

Així mateix, el Contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, 
que haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra. 

Pla de formigonat. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el Contractista seguirà per a la bona 
col·locació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

• Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada unitat. 
• Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 
Per a cada unitat es farà constar: 

• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
• Característiques dels mitjans mecànics. 
• Personal. 
• Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
• Seqüència reblert dels motlles. 
• Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 

taulons o d'altres). 
• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
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• Sistema de curat de formigó. 
 

Condicions d’execució 

A més a més de les Prescripcions de la EHE-08, es tindran en compte les següents consideracions: 

Es fabricarà sempre en formigonera a central, sent el període de batut superior a un minut i inferior al minut i mig, de tal 
manera que la consistència del formigó en cada mescla sigui uniforme en tota ella. 

En cas de que el Director de les Obres autoritzi a amassar a peu d’obra, el Contractista instal·larà en el lloc de treball una 
formigonera de tipus aprovat, equipada amb dispositiu per a la regulació i amidament d'aigua i capaç de produir una 
barreja de formigó homogènia, de color uniforme. El volum del material barrejat per amassada no ha d'excedir de la 
capacitat nominal de la formigonera. El temps d'amassat no serà inferior a un (1) minut en formigoneres amb capacitat 
de set-cents cinquanta (750) litres o inferior. En les de major capacitat, el temps mínim s'incrementarà en quinze (15) 
segons per cada set-cents cinquanta (750) litres suplementaris o fracció. 

La instal·lació de transport i posta en obra serà de tipus tal que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 

Des de que s'acaba l'amassat del formigó fins el moment de la seva posta en obra i compactació no haurà de passar un 
lapse de temps major de trenta (30) minuts. 

El transport des de la formigonera es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant mètodes aprovats pel 
Director de les Obres que impedeixin tota disgregació, traspuament, evaporació d'aigua i introducció de cossos estranys 
a la massa. 

Al carregar als elements de transport no s'hauran de formar amb la massa pilots cònics que afavoreixin la segregació. 

S'aconsella netejar l'equip emprat pel transport de cada recorregut. Per facilitar aquesta neteja serà convenient que els 
recipients utilitzats siguin metàl·lics i de cantons arrodonits. 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi d'adormiment o presentin qualsevol 
altra alteració. 

No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una altura superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m), ni 
distribuir-lo amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes de transport o la posta en obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu 
encarregat. 

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

Pel formigonat en temps fred o calorós se seguiran les prescripcions de la EHE-98. Mai no es col·locarà formigó sobre 
un terreny que estigui gelat. 

Tot el formigó es disposarà de forma contínua, de manera que s'obtingui una estructura monolítica menys en els llocs on 
existeixin juntes de construcció definides en els plànols. Quan el procés de formigonat s'hagi d'interrompre, sense acabar 
l'execució de tota la fàbrica, es deixaran juntes de treball. 

La situació aproximada d'aquestes juntes haurà d'estimar-se prèviament, i haurà d’ésser aprovada pel Director de les 
Obres. La superfície de les juntes es deixarà irregular, formant graons, o petites grades el més esteses possible. Abans de 
iniciar-se l'adormiment es rentaran amb aigua i aire a pressió per eliminar la lletada refluïda i deixar l'àrid vist i net. Al 
formigonar novament es netejarà prèviament la junta, humitejant-la sense formar basses. 

Es tindrà molta cura en executar les juntes entre les parts fetes amb formigons diferents, per tal que aquestes juntes no 
presentin superfícies planes de gran àrea, sobre tot segons la direcció vertical o direccions properes a ella. Quan sigui 
possible es formigonarà immediatament a continuació de l'acabament d'una part, la confrontant que tingui formigó de 
diferent classe. 

No es col·locarà cap formigó en solera o fonaments sense que el Director de les Obres hagi aprovat prèviament l'estat de 
la superfície del terreny, la qual haurà d'estar perfectament sanejada, neta, humitejada i sense basses. 

Abans de començar el formigonat d'un element, hauran de fer-se quantes comprovacions siguin necessàries per 
assegurar l’exactitud en la col·locació dels encofrats, igualment durant el curs de formigonat, per evitar qualsevol 
moviment. 

Per sostenir els motlles s'autoritza l'ús de filferro que hagi de quedar embegut en la massa de formigó. Però es prohibeix 
deixar dins de la massa cap peça de fusta sense autorització del Director de les Obres. 

Es obligatori l'ús de vibradors del formigó per millorar en tots els aspectes la qualitat del mateix, havent-se d'utilitzar 
formigons de consistència seca-plàstica i vigilant molt especialment la condició de que l'aigua reflueixi a la superfície. 

Els vibradors seran el suficientment revolucionats i enèrgics per a que actuïn en tota la tongada de formigó que es vibri, 
abastant-se la suficient profunditat per assegurar l'abast de les diferents tongades i limitant a lo precís el gruix de les 
mateixes. 

Els vibradors tindran una freqüència no inferior a set mil (7.000) impulsos per minut, no es submergiran a profunditats 
majors de seixanta (60) centímetres i no s'acceptaran temps de vibrat menors a cinc (5) segons ni majors de quinze (15) 
segons. L'agulla vibradora s'ha d’introduir verticalment a la massa de formigó fresc i retirar-se també verticalment, sense 
que pugui ésser moguda en sentit horitzontal mentre estigui submergida. 

El vibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment sense que es mogui 
horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels 
encofrats per evitar la formació de bosses de pedres i coqueres. En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb 
les normes especificades en la EHE-08. 

No es permetrà que el vibrat afecti el formigó parcialment endurit, ni que s'apliqui l'element vibrant directament a les 
armadures. 

No s'utilitzaran vibradors d'encofrat, salvant els casos autoritzats per escrit pel Director de les Obres, en que la massa del 
formigó sigui inaccessible als vibrats d’immersió. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director de les Obres, de manera que compleixin les 
prescripcions de la EHE-08 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

Abans de recomençar el treball es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc 
amb el que està endurit. 

El curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs 
solars amb arpillera mullada. La duració mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a 
base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es 
mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de 
reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran immediatament 
després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà 
un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el 
junt de formigonat. 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el rec no serà inferior en més de vint (20) graus a la del formigó, per evitar la 
producció de badadures per refredament brusc. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Sense defectes o rugositats i sense que sigui 
necessari aplicar amb els mateixos enlluïts, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia del 
Director de les Obres. 
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Les operacions precises per deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista. 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions de la 
Direcció d'Obra. 

La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 

Paraments vistos = sis (6) mil·límetres. 

Paraments ocults = vint-i-cinc (25) mil·límetres. 

En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs, es prendran provetes que seran trencades, als set (7) i als 
vint-i-vuit (28) dies, efectuant-se com a mínim una sèrie de sis (6) provetes cada 50 m3 de formigó. 

En les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis (6) provetes cadascuna per trencar cada sèrie als set 
(7) i als vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trencament en cada sèrie la mitjana dels resultats, descartant les 
dues extremes. 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó en obra, i es conservaran en condicions anàlogues a les 
d'aquest. 

Si passats vint-i-vuit (28) dies, la resistència de les provetes fos menor a les especificades per aquesta data en més d'un 
vint per cent (20%), s’extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes és menor que l'especificada, serà 
enderrocada. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que les de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se 
l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig en càrrega amb sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la 
del càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències 
especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès 
compresa entre el vuitanta per cent (80%) i cent per cent (100%) de l'especificada, el Director de les Obres podrà rebre 
amb reserves l'obra, previs als assaigs de càrrega corresponents. 

3.6.3.- Elements auxiliars. 

Encofrats i motlles. 

- Definició. 

Es defineix com encofrat el motlle constituït a base d'elements de fusta, metàl·lics o de qualsevol altre material que 
reuneixi les condicions necessàries d'eficàcia, i que permeti al formigó d'adquirir la resistència necessària per auto 
sostenir-se. 

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

• Els càlculs de projecte dels encofrats. 
• Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
• El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
• Els productes de desencofrat. 
• El desencofrat. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta 

unitat d'obra. 
• Tipus d'encofrat. 

 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

• Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats es podran 
emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes 
metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

• Encofrat pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i encadel-
lades, carejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i 
quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desen-
cofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil· límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu 
mil·límetres (10 mm) a les piques. 

• Encofrat pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadellades, amb 
una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, 
un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 

- Execució. 

Els elements de l'encofrat i les peces d'unió entre ells hauran de tenir la resistència i rigidesa per tal que, durant el 
formigonat, i especialment sota els efectes dinàmics produïts pel vibrat, no s'originin esforços anormals durant el període 
de tramat ni moviments locals superiors a cinc (5) mil·límetres en l'encofrat. Les unions dels elements seran sòlides i 
senzilles, de manera que el muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requerir cops ni estirades. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran d'ésser lo suficientment contínues, uniformes i llises per aconseguir que 
els paraments de formigó no presentin defectes, bombejaments, ressalts o rebaves de més de tres (3) mil·límetres. En el 
moment de vessar-hi el formigó hauran d'estar lliures d'incrustacions de morter, lletada o qualsevol altre material. 
Estaran exemptes de qualsevol tipus de substància agressiva pel formigó o colorants, així com de productes que hi 
puguin ser aplicats per facilitar el desencofrat. 

S'adoptaran les oportunes mesures per a que els encofrats no impedeixin la lliure retracció del formigó amb el fi d'evitar 
la formació d'esquerdes. Els encofrats de fusta s'humitejaran prèviament per evitar l'absorció d'aigua del formigó. Els 
encofrats seran suficientment estancs per evitar pèrdues apreciables de lletada. 

Amb la fi que els caires vius del formigó resultin ben acabats, es col·locaran, si és precís, angulars metàl·lics als caires 
de l'encofrat. No es toleraran imperfeccions a les línies de caire majors de cinc (5) mil·límetres ni de dos (2) centímetres 
en plànols i alineacions, ni pel que respecta als gruixos, de la magnitud indicada per al formigó en el corresponent article 
d'aquest capítol. 

Els elements de l'encofrat i les peces d'unió entre ells hauran de tenir la resistència i rigidesa per tal que, durant el 
formigonat, i especialment sota els efectes dinàmics produïts pel vibrat, no s'originin esforços anormals durant el període 
de tramat ni moviments locals superiors a cinc (5) mil·límetres en l'encofrat. Les unions dels elements seran sòlides i 
senzilles, de manera que el muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requerir cops ni estirades. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran d'ésser lo suficientment contínues, uniformes i llises per aconseguir que 
els paraments de formigó no presentin defectes, bombejaments, ressalts o rebaves de més de tres (3) mil·límetres. En el 
moment de vessar-hi el formigó hauran d'estar lliures d'incrustacions de morter, lletada o qualsevol altre material. 
Estaran exemptes de qualsevol tipus de substància agressiva pel formigó o colorants, així com de productes que hi 
puguin ser aplicats per facilitar el desencofrat. 

S'adoptaran les oportunes mesures per a que els encofrats no impedeixin la lliure retracció del formigó amb el fi d'evitar 
la formació d'esquerdes. Els encofrats de fusta s'humitejaran prèviament per evitar l'absorció d'aigua del formigó. Els 
encofrats seran suficientment estancs per evitar pèrdues apreciables de lletada. 

Amb la fi que els caires vius del formigó resultin ben acabats, es col·locaran, si és precís, angulars metàl·lics als caires 
de l'encofrat. No es toleraran imperfeccions a les línies de caire majors de cinc (5) mil·límetres ni de dos (2) centímetres 
en plànols i alineacions, ni pel que respecta als gruixos, de la magnitud indicada per al formigó en el corresponent article 
d'aquest capítol. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofrat de fusta en paraments vistos. 
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No es farà cap desencofrat mentre la Direcció d'Obra no ho autoritzi, i en tot cas mentre el formigó no tingui una 
resistència superior al doble de la càrrega de treball a que estarà sotmès desprès de l'operació. S'observaran al respecte 
les indicacions de l'esmentada Instrucció EHE-98. Els trams que hagin de servir de nou per encofrats seran acuradament 
rectificats i netejats. 

Per a facilitar el desencofrat, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte desencofrant, que 
no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofrat no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar amb suficient 
marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del 
desencofrat o descintrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofrat que pugui impedir el lliure joc dels junts de 
retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofrats, si excepcionalment s'empressin, les 
puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

Es disposarà l'encofrat en les bigues i forjats amb la necessària contra-fletxa per que, un cop desencofrada i carregada la 
peça de formigó, aquesta conservi contra-fletxa del 1/300 de llum. S'autoritza l'ús de tècniques especials d'encofrats dels 
que el comportament i resultats seran sancionats positivament per la pràctica justificant-se l’eficàcia d'aquells altres que 
es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 

3.7.- Senyalització i abalisament. 
 
3.7.1.- Senyalització horitzontal. 
 

S'acompliran les prescripcions en quan a neteja, preparació de la superfície, premarcatge i limitacions a l'execució que 
especifica l'article 700 del PG-3. 
 
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el director de les obres els punts on 
comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançament. 
 
Abans de l'inici de l'aplicació de qualsevol tipus de marca vial, el contractista ha de sotmetre a l'aprovació del director de 
les obres els sistemes de senyalització per a protecció de les marques acabades de pintar fins que estiguin completament 
seques. 
 
Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera s'aplicaran en dues mans. La primera un cop transcorregudes 
24 h de l'execució del paviment i la segona entre quinze i trenta dies després de l'aplicació de la primera. 
 
Les marques vials en zebrats, lletres i fletxes que s'hauran de realitzar amb pintura de dos components, s'aplicaran 
preferentment amb una pala d'estendre, sobre una superfície delimitada prèviament amb cinta adhesiva. 
 
El temps de curat no ha de ser superior a 20 minuts. 
 
Els envasos buits i les restes de materials de qualsevol mena, seran aplegats i lliurats a empreses especialitzades en la seva 
recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, sent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
Control de qualitat 
 
a) Materials 
 
La idoneïtat dels materials es controlarà mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en la informació 
que acompanya al marcatge CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec i en el PG-3. 
 
El director de les obres podrà ordenar, en qualsevol moment, la realització de qualsevol assaig de comprovació de les 
característiques. En cas d'absència de la documentació esmentada en el paràgraf anterior, el cost d'aquest control no serà 
imputat a efectes de no sobrepassar el límit a càrrec del contractista que fixi el contracte. 
 

b) Control d'aplicació 
 
El director de les obres podrà decidir efectuar el control d'aplicació d'acord amb el procediment fixat en l'article 700.8 del 
PG-3. 
 
c) Control de la unitat acabada 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, es realitzaran controls de les marques viàries per 
determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la 
taula següent. 
 

 
 
TIPUS DE MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

Coeficient de retroreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 
luminància (�) 

 
 
SRT A 180 dies A 365 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent (blanca) 200 150 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

 
El mètode d'assaig per determinar el coeficient de retroreflexió serà el puntual, amb equips portàtils. Si el resultat no fos 
satisfactori el contractista podrà encarregar al seu càrrec un assaig amb equip dinàmic d'alt rendiment. 
 
Els criteris d'acceptació o rebuig seran els fixats al PG-3. 
 

 
3.8.- Mesures correctores 

3.8.1.- Estesa de terra vegetal 

 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per recobrir una superfície de terreny amb una capa uniforme de terra 
vegetal, millorada mitjançant uns tractaments. Es portaran a terme una vegada acabades totes les tasques de terraplenat, i 
donat els perfils i pendents adequats. S’estendrà en els talussos amb pendent 3H:2V, laterals de la calçada i a llocs 
puntuals a marcar després de les excavacions o de les superfícies d’ocupació temporal o afectades pels treballs de les 
obres. 
 
El gruix a aplicar serà de 30 cm en tots els talussos i d'un mínim de 30 cm en superfícies planeres, tot i que és 
recomanable que sigui de 50 cm. 
 
Passes a seguir. 
 
Escarificació de la superfície on s'estendrà la terra vegetal. S’eliminaran les graves, terrossos d’argila i pedres més grans 
de 5 cm. 
 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús amb molta cura per procedir a la seva estesa, evitant la contaminació de graves. 
 
Extensió del material sobre talussos amb un gruix mínim de 30 cm o de 50 cm si es tracta de zones planeres, tant 
uniforme com fóra possible, ja que és el gruix imprescindible per permetre a la planta un mínim d’espai per arrelar. Es 
procurarà evitar la compactació del sòl pel pas de la maquinària. 
 
Després d’estendre la terra és necessari realitzar un refinat de la superfície, que pot ser manual, si hi ha molta pendent, o 
bé mecànic en llocs més planers. L’objectiu del refinat és disgregar els terrossos, eliminar elements més grollers com 
pedres, troncs... i facilitar el creixement de les plantes herbàcies. 
 
Una vegada acabada la distribució i l’extensió de la terra vegetal per tots els talussos i altres àrees de l’obra on sigui 
necessari, es netejarà la zona que s’ha utilitzat de magatzem de terres, de les restes de terres o altres materials. Els sobrants 
es portaran a l'abocador autoritzat. 
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Anivellació i afinament d’explanacions de les zones planeres i talussos mitjançant dos rasclonats: un de profund i l'altre de 
superficial. 
 
L’estesa de la terra vegetal cal portar-la a terme just abans d’iniciar les plantacions o millor encara l’hidrosembra dels 
talussos per evitar la pèrdua de nutrients per erosió i arrossegament per l’aigua si es deixa molt de temps estesa abans de 
portar a terme la hidrosembra. El temps transcorregut entre l’estesa de la terra i l’hidrosembra serà el mínim possible, un 
cop assentada la capa aportada. 
 
 
4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
4.1.- Demolicions. 
 
Fresat 
 
Tant la partida que inclou la retirada del material existent abocador, com la que preveu deixar el material “in situ”, 
s'abonarà per m2 per cm de gruix segons el replanteig que es faci prèviament a l'execució de les feines amb consens de la 
Direcció d'Obra. 
 
Tall de paviment de mescles bituminoses 
 
S'abonarà per metre (m) realment executat a obra. 
 
 
4.2.- Moviment de terres. 
 
4.2.1.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del 
terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres de qualsevol tamany, arbusts, soques, brossa i runes, així com la 
càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
 
4.2.2.- Excavacions. 
 
Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals 
contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, 
lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització.  
 
Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils 
transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de 
l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a 
teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada millorada amb sòl 
seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i 
transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes 
necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 
 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per la seva 
execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, 
indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de rases i pous 
contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica 
deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el 
volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la 
superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en 
cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de l'amidament 
teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de realitzat aquest, 
l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes sobrants a 
l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat 
de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas 
que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a aplicar serà l’ofertat 
per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca 
que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
4.2.3.- Terraplens i rebliments. 
 
Terraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del 
terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en 
compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com a mitjana ponderada 
d’aquestes operacions. 
 
Tot el terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs en els casos 
necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments 
necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés d’execució de la base 
de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la base de terraplè. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus. 
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4.2.4.- Acabats. 
 
Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les unitats d'excavació, 
terraplè i afermament. 
 
 
Aportació i extensió de terra vegetal. 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre perfils transversals. No 
seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per 
l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 
 
- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
 
4.3.- Estructures de formigó. 
4.3.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 

Armadures passives 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de quilogram per 
metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui el Director de les Obres. Aquest amidament no 
podrà ser incrementat per cap concepte, fins i tot ni per toleràncies de laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, lligams, 
soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als 
plànols. 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i abonament per 
aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

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

4.3.2.- Formigons. 

Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les següents 
particularitats i excepcions: 

• El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució de les 
obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 

• El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de drenatge no 
serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

• Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

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

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials 
necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta 
posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

4.3.3.- Elements auxiliars. 

Encofrats i motlles. 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord amb els 
corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.  

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, caixetins, remats 
singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de 
xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de 
superfícies. 

4.4.- Ferms i paviments. 
 
4.4.1.- Capes granulars. 
 
Tot-ú artificial. 
El tot-ú artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les seccions tipus 
assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la minva de gruixos de 
capes subjacents. 
 
Bermes. 
Les bermes s'abonaran per metres realment executats (m), mesurats amb “roda” o altres mitjans aprovat per la D.F. un cop 
s'hagin executat d'acord amb el plànols. No seran d'abonament els escreixos de gruixos ni tampoc laterals que excedissin 
el mig metre d'amplada. 
 
 
4.4.2.- Mescles bituminoses. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus. La direcció 
d’obra decidirà si es fa un amidament basat en testimonis extrets o per pesades en bàscula dels camions de transport. 
 
En el primer cas, es multiplicarà les amplades de cada capa realment construïdes segons les seccions tipus que figuren als 
plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat 
mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa 
si aquest és objecte d’abonament per separat. 
 
En el segon cas es sumarà el pes net transportat per tots els camions que hagin abocat la totalitat del material transportat a 
l’obra. Els tiquets de bàscula hauran d’incloure necessàriament aquestes dades: 
 

• denominació de la planta de fabricació 
• denominació del tipus d’aglomerat 
• matrícula del camió 
• dia i hora de càrrega o de sortida de planta 
• pes brut 
• tara 
• pes net 

 
Es realitzaran pesades de control en bàscula pública a criteri de la direcció d’obra, però sempre després d’haver estat 
informada del pes net que transporta el camió. El contractista podrà optar entre informar telefònicament tant bon punt el 
camió surti de la planta o lliurar el tiquet quan aquest arribi a l’obra. En cap cas s’atendrà cap reclamació en concepte de 
disminució de rendiment que pugui suposar el procés de control de pesades. El cost d’aquest control anirà a càrrec del 
contractista, sense que computi dintre del percentatge fixat pel control d’obra. 
 
En el preu es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran 
d'abonament els escreixos laterals. 
 



Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra                  PLEC DE CONDICIONS 

 

 24 

El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes 
aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum està 

inclòs la part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
 
4.4.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 

 
4.5.- Drenatge. 
 
 
4.5.1.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 

L'amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà aplicant a cada 
amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, 
encofrat, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra 
fins i tot el material per preparar la superfície en cas de que no hi hagi preu especificat per l’abonament per separat, així 
com la càrrega i transport a l’abocador autoritzat dels materials sobrers. 

 
4.6.- Seguretat vial. 
 
4.6.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran pels metres (m) sumats 
pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del 
Quadre de Preus núm. 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, zebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) totals realment pintats, 
i s’abonaran al preu corresponent del quadre de preus núm. 1. 
 
Els preus inclouen les operacions de premarcatge, el subministrament i transport dels materials a peu d'obra, la neteja de 
la zona que s'ha de pintar i el pintat, a més de tots els materials, senyalització de les obres i altres operacions necessàries 
per a la execució correcte d'aquesta unitat d'obra. 
 
El repintat de totes aquelles marques que no assoleixin els nivells de qualitat mai no serà d'abonament si es comunica 
aquesta obligació al contractista dins el període de garantia de les obres. 
 
 
4.7.- Mesures correctores  
 
L'estesa de terra vegetal procedent de l'obra s'abonarà per metres cúbics (m3) amidats amb el perfils transversals de la 
rotonda. S'inclou en aquesta partida la càrrega, el transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual de 
la superfície. 
 
 

 

 

4.8.- Partides alçades. 
 

• Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la seguretat vial, senyalització, abalisament i 
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra. El preu de la 
unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida d’obra executada i 
del procés d’execució definits als apartats anteriors. S’abonarà mensualment la part proporcional de l’import de 
la mateixa sobre el termini establert en el contracte. 
 

• Partida alçada d'abonament íntegre de peces especials per a la canonada d'abastament d'aigua potable 
(connexions,..). Inclou totes les feines incloses. S’abonarà un cop s’hagin executat les obres, i el contractista hagi 
aportat la documentació tècnica conforme la canonada ha estat provada i queda certificat que és estanca i no té 
pèrdues de pressió. 

 
• Partida alçada de cobrament íntegre per a la gestió de residus produïts a l'obra, s’abonarà mensualment la part 

proporcional de l’import de la mateixa sobre el termini establert en el contracte. 
 
 

 

Girona,  gener de 2019 

 

Autor del projecte:                                              Vist-i-plau 

Enginyer Civil                                   Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 

 

Jordi Ladron Boronat                                    Joan Velasco i Bonet 
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AMIDAMENTS AUXILIARS 
  



 

eix 1 1Pág. 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

Eje de planta:  millora 600-760 

Rasante derecha:  r 

Terreno activo:  t c5m 

 

Esta-
ción

Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

  
0+598,

035

0 0 0 0 0 1,31 0,08 1,42 

8 2 3 0 4  

0+600,

000

8 2 3 0 4 1,26 0,00 2,79 

44 12 14 0 18  

0+610,

000

53 15 16 0 22 1,58 0,01 1,69 

44 12 16 0 20  

0+620,

000

97 27 33 0 42 1,66 0,00 2,22 

42 12 17 0 21  

0+630,

000

139 39 50 0 64 1,70 0,00 1,82 

37 10 20 0 20  

0+640,

000

176 49 70 0 84 1,75 0,00 1,68 

29 8 20 0 17  

0+650,

000

205 57 89 0 101 2,61 0,00 1,74 

43 12 27 1 15  

0+660,

000

248 69 116 2 116 2,68 0,36 1,42 

48 13 27 6 14  

0+670,

000

295 82 143 8 130 2,67 0,82 1,35 

51 14 27 10 13  

0+680,

000

346 96 170 18 143 2,90 1,21 1,43 

48 14 25 14 11  

0+690,

000

394 110 195 32 154 2,39 1,69 0,72 

48 14 24 18 7  

0+700,

000

442 124 219 49 161 2,35 1,84 0,70 

50 14 25 13 13  

0+710,

000

492 138 243 62 174 1,92 0,85 1,97 

37 10 19 3 18  

0+720,

000

529 149 263 65 192 1,89 0,16 1,69 



 

eix 1 2Pág. 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

Esta-
ción

Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

  
33 9 18 2 16  

0+730,

000

562 158 281 67 208 1,74 0,18 1,54 

32 9 18 1 16  

0+740,

000

594 166 298 68 224 1,85 0,12 1,66 

34 9 19 1 17  

0+750,

000

628 176 317 69 241 1,88 0,07 1,76 

36 10 19 1 18  

0+760,

000

664 186 336 71 259 1,88 0,19 1,80 

16 4 8 1 8  

0+764,

549

680 190 344 72 267 1,54 0,34 1,60 

 



 

tram 1400-1510 3Pág. 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

105Eje de planta:  millora 1400-1510 

Rasante derecha:  r 

Terreno activo:  t c5m 

 

Esta-
ción

Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

  
1+400,

000

0 0 0 0 0 1,88 0,00 1,07 

26 8 18 0 11  

1+410,

000

26 8 18 0 11 1,43 0,01 1,33 

21 6 15 0 12  

1+420,

000

48 14 33 0 24 1,71 0,05 1,25 

51 15 24 8 11  

1+430,

000

98 29 56 8 35 2,08 0,09 0,77 

35 10 22 2 7  

1+440,

000

133 40 78 10 42 2,15 0,44 0,72 

38 11 20 6 6  

1+450,

000

171 51 98 17 48 1,95 0,74 0,51 

38 11 19 9 5  

1+460,

000

209 63 117 25 53 1,78 0,99 0,47 

35 11 18 6 5  

1+470,

000

244 73 135 31 58 1,87 0,23 0,74 

30 9 18 1 9  

1+480,

000

274 82 154 32 67 1,76 0,00 1,10 

23 7 17 0 13  

1+490,

000

297 89 170 32 80 1,70 0,00 1,41 

27 8 19 0 13  

1+500,

000

323 97 189 32 93 2,05 0,00 1,17 

26 8 19 0 16  

1+510,

000

350 105 208 32 109 2,16 0,00 2,19 

 



 

Copia de c 4Pág. 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

Eje de planta:  millora 1850-2000 

Rasante derecha:  r 

Terreno activo:  t c5m 

 

Esta-
ción

V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.

  
1+850,

000

0 0 0 0 2,76 0,19 1,96

17 27 1 19  

1+860,

000

17 27 1 19 2,62 0,13 2,05

12 22 1 19  

1+870,

000

28 49 2 38 1,48 0,00 1,50

32 111 2 100  

1+910,

000

60 160 5 137 2,09 0,53 0,67

12 22 9 7  

1+920,

000

72 182 14 145 2,16 1,27 0,72

13 21 14 8  

1+930,

000

85 202 27 153 2,07 1,46 0,74

14 22 14 10  

1+940,

000

99 224 42 162 2,23 1,35 1,20

15 23 14 10  

1+950,

000

114 247 55 172 2,39 1,42 0,81

15 25 15 10  

1+960,

000

129 272 70 182 2,51 1,43 1,06

15 24 8 12  

1+970,

000

144 296 78 194 2,73 0,26 1,66

16 29 2 19  

1+980,

000

160 325 80 212 3,02 0,11 2,11

15 34 0 27  

1+990,

000

175 359 80 240 5,60 0,00 4,89

19 46 0 44  

2+000,

000

193 405 80 284 2,34 0,00 2,10

 



 

Totales 5Pág. 

MEDICIÓN DE FIRMES 

Áreas corregidas por curvatura 

 

 

millora 600-760 - eix 1 

 

Estación inicial 0+598

Estación final 0+765

Intervalo 20

Calzada Ambas

 

Estación V.AC16 surf V.AC22 base S.Reg emp. S.Reg term. V.Tot-ú S.AC16 
surf

S.AC22 
base

LReg emp. LReg term. S.Tot-ú 

  
0+598,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,215 0,069 0,999 2,906 0,344 

0,431 0,176 1,895 7,357 0,660   

0+600,000 0,431 0,176 1,895 7,357 0,660 0,224 0,111 0,928 4,561 0,326 

4,558 2,403 25,055 73,351 8,155   

0+620,000 4,989 2,579 26,951 80,708 8,815 0,211 0,098 1,472 2,732 0,463 

4,358 2,007 33,055 49,578 10,144   

0+640,000 9,347 4,585 60,006 130,287 18,959 0,188 0,090 1,588 1,407 0,491 

4,412 2,118 37,428 50,839 11,240   

0+660,000 13,760 6,704 97,434 181,126 30,198 0,255 0,143 2,008 5,193 0,596 

4,885 2,270 39,706 71,054 11,815   

0+680,000 18,645 8,973 137,140 252,179 42,013 0,221 0,097 2,224 2,166 0,652 

5,001 2,863 38,218 94,245 10,655   

0+700,000 23,646 11,837 175,358 346,424 52,668 0,254 0,223 1,806 5,168 0,501 

5,086 3,389 37,219 103,676 11,089   

0+720,000 28,732 15,226 212,577 450,100 63,757 0,254 0,176 1,757 5,159 0,534 

5,077 3,605 32,239 103,184 9,951   

0+740,000 33,809 18,831 244,816 553,285 73,708 0,254 0,173 1,711 5,159 0,522 

4,994 2,873 35,383 88,519 10,742   

0+760,000 38,803 21,704 280,199 641,803 84,449 0,247 0,117 1,751 3,678 0,533 

0,909 0,431 6,941 10,859 2,166   

0+764,549 39,712 22,135 287,140 652,662 86,615 0,154 0,072 1,300 1,119 0,419 

 

 



 

Totales 5Pág. 

MEDICIÓN DE FIRMES 

Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Nombre Cabecera Volumen Superficie Peso

  
AC16 surf  39,712 0,000

AC22 base  22,135 0,000

Reg emp.  287,140 0,000

Reg term.  652,662 0,000

Tot-ú  86,615 0,000

 



 

Totales 8Pág. 

MEDICIÓN DE FIRMES 

Áreas corregidas por curvatura 

 

 

millora 1400-1510 - tram 1400-1510 

 

Estación inicial 1+400

Estación final 1+510

Intervalo 20

Calzada Ambas

 

Estación V.AC16 surf V.AC22 base V.Reblert 
bermes

S.Reg emp. S.Reg term. V.Tot-ú V.Fresado S.AC16 
surf 

S.AC22 
base

S.Reblert 
bermes 

LReg emp. LReg term. S.Tot-ú S.Fresado

   
1+400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,254 0,123 0,000 1,348 4,588 0,427 0,000

4,111 2,438 0,000 33,991 65,691 8,139 0,003    

1+420,000 4,111 2,438 0,000 33,991 65,691 8,139 0,003 0,191 0,083 0,000 1,075 3,085 0,388 0,000

4,543 2,000 0,000 29,251 61,117 10,570 0,001    

1+440,000 8,654 4,438 0,000 63,242 126,808 18,708 0,003 0,254 0,134 0,000 1,430 5,168 0,525 0,000

5,049 3,171 0,000 26,772 91,288 8,307 0,002    

1+460,000 13,703 7,609 0,000 90,014 218,096 27,016 0,006 0,249 0,069 0,000 1,025 2,212 0,311 0,000

4,871 2,089 0,000 21,797 77,941 6,251 0,006    

1+480,000 18,574 9,697 0,000 111,811 296,037 33,267 0,011 0,247 0,141 0,000 1,005 4,174 0,300 0,000

5,058 2,999 0,000 22,297 98,752 6,564 0,000    

1+500,000 23,632 12,696 0,000 134,108 394,789 39,830 0,011 0,254 0,121 0,000 1,374 5,176 0,392 0,000

2,063 0,803 0,000 13,990 24,998 4,146 0,006    

1+510,000 25,695 13,500 0,000 148,099 419,786 43,976 0,017 0,134 0,073 0,000 1,609 1,197 0,515 0,001

 

 



 

Totales 8Pág. 

MEDICIÓN DE FIRMES 

Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Nombre Cabecera Volumen Superficie Peso

  
AC16 surf  25,695 0,000

AC22 base  13,500 0,000

Reblert bermes  0,000 0,000

Reg emp.  148,099 0,000

Reg term.  419,786 0,000

Tot-ú  43,976 0,000

Fresado  0,017 0,017

 



 

Totales 1Pág. 

MEDICIÓN DE FIRMES 

Áreas corregidas por curvatura 

 

 

millora 1850-2000 - Copia de c 

 

Estación inicial 1+850

Estación final 2+000

Intervalo 20

Calzada Ambas

 

Estación V.AC16 surf V.AC22 base S.Reg emp. S.Reg term. V.Tot-ú S.AC16 
surf

S.AC22 
base

LReg emp. LReg term. S.Tot-ú 

  
1+850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,253 0,117 1,384 4,741 0,485 

2,542 1,364 13,687 50,767 4,789   

1+860,000 2,542 1,364 13,687 50,767 4,789 0,255 0,153 1,414 5,192 0,473 

4,965 3,373 40,425 90,368 11,187   

1+880,000 7,507 4,737 54,112 141,135 15,976 0,233 0,164 2,378 4,433 0,595 

4,948 4,498 72,439 91,456 17,698   

1+900,000 12,455 9,234 126,550 232,591 33,674 0,253 0,169 2,128 4,722 0,409 

5,062 3,300 30,442 98,160 8,155   

1+920,000 17,517 12,535 156,992 330,751 41,829 0,247 0,142 1,458 4,037 0,413 

5,010 2,499 28,354 80,805 8,088   

1+940,000 22,526 15,034 185,346 411,556 49,917 0,252 0,169 1,604 4,597 0,453 

5,078 4,022 37,047 102,007 10,269   

1+960,000 27,604 19,056 222,394 513,563 60,186 0,254 0,254 2,031 5,170 0,558 

5,091 4,582 31,458 103,720 9,611   

1+980,000 32,695 23,638 253,852 617,283 69,797 0,255 0,227 1,706 5,197 0,540 

4,735 4,709 71,456 93,216 20,144   

2+000,000 37,430 28,346 325,307 710,499 89,941 0,111 0,059 1,388 0,891 0,463 

 

 



 

Totales 2Pág. 

MEDICIÓN DE FIRMES 

Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Nombre Cabecera Volumen Superficie Peso

  
AC16 surf  37,430 0,000

AC22 base  28,346 0,000

Reg emp.  325,307 0,000

Reg term.  710,499 0,000

Tot-ú  89,941 0,000
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QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
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 RESUM DEL PRESSUPOST 



�

Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 59.008,96

13 % Despeses generals SOBRE 59.008,96...................................................................... 7.671,16

6 % Benefici industrial SOBRE 59.008,96.......................................................................... 3.540,54

Subtotal 70.220,66

21 % IVA SOBRE 70.220,66............................................................................................... 14.746,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 84.967,0084.967,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS )

Girona, gener de 2019

Autor del projecte:

L´enginyer civil de la

 Xarxa Viària Local                             Vist-i-plau

 Jordi Ladron Boronat                        Joan Velasco i Bonet

                                         Enginyer de Camins, Canals i Ports
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