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ASFALTAT  DEL CARRER BARCELONA A AMPOSTA  1 
 

 
 
1.- GENERALITATS 
 
Aquest projecte s’ha redactat complint les normes vigents aplicables d’acord amb el Decret 462/71 del 
Ministerio de la Vivienda ( BOE:24/3/71): “Normas sobre Redacción de Proyectos y Dirección de 
Obras de Edificación” 
 
1.1.- OBJECTE DEL PROJECTE  
 
Les obres consisteixen bàsicament en l’asfaltat  del carrer Barcelona entre  el carrer Sebastià Joan 
Arbó i el carrer Sant Cristòfol. 
 
  
1.2.- EMPLAÇAMENT 
 
L’obra es realitzarà d’acord amb el plànol d’emplaçament. 
 
1.3.- PROMOTOR 
 
El promotor és l’Ajuntament d’Amposta. 
 
2.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
2.1.- CONDICIONAMENTS GENERALS 
 
Actualment aquest carrer té el ferm de circulació molt deteriorat. 
 
2.2.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
La proposta que es realitza és la pavimentació d’aquests carrer amb una capa d’aglomerat asfàltic 
tipus D-12 de 5 cm de gruix incloent el reg d’imprimació i el rebaixat del paviment actual i la 
preparació i anivellació amb tot-u artificial. 
Donat que l’actuació es realitza al ferm del trànsit rodat, no es justifica la fitxa d’accessibilitat. 
  
Jaume Castellví  
Arquitecte Municipal 
 
 
Amposta,  gener de 2009 





01. 02. 01 Gestió de residus a la construcció





Situació:
Municipi :

       Volum
(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0 2 0
grava i sorra solta 0 1,7 0
argiles 0 2,1 0
terra vegetal 0 1,7 0
terraplé 0 1,7 0
pedraplé 0 1,8 0
altres 426 0 0

426 m3 0 t 426 m3

   Superfície construïda (2) 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0 0,045 0
obra de fàbrica 0,015 0 0,018 0

formigó 0,032 0 0,0244 0
petris 0,002 0 0,0018 0
altres 0,001 0 0,0013 0

   embalatges 0,038 0 0,08 0
fustes 0,0285 0 0,067 0

plàstics 0,00608 0 0,008 0
paper i cartró 0,00304 0 0,004 0

metalls 0,00038 0 0,001 0

0,088 0 t 0,125 0 m3

si no
                    Metalls si no
                    Fustes si no
                    Plàstics si no
                    Vidre si no
                    Potencialment perillosos si
                    Altres no perillosos si no

x

   Càlcul de la fiança 426 m3 6,01 2562,063 euros
0 m3 12,02 0,00 euros

426,3 m3

2562,06 euros
Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

   Residus d'excavació

R
E

S
ID

U
S

  O
br

a 
N

ov
a 

   
D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- D

ec
re

t 1
61

/2
00

1 
   

O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 J
ul

io
l d

e 
20

04
   

 ( 
Fo

nt
: G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- I

TE
C

 )

    Tipus de terres d'excavació
    Pes residu

   Total residu excavació

  Total residu edificació 

      seguents residus

43870POL. IND. 59 PARTIDA LA FERRERETA PARC.17-18

Montsià

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :

                    Instal·lacions de reciclatge
                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Densitat residu real

Residus de excavació (3)  
Residus de construcció (3)  

eu/m3

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                    

Total fiança

        Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

    Nom ,adreça i codi de gestor dels residus  ( decret 161/2001)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ S.A

RESIDUS              
Obra nova

FITXA PEL COMPLIMENT DELS  DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,                      
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

   Residus de construcció

GESTIÓ DE RESIDUS

Asfaltat del carrer Barcelona entre Sebastià Joan Arbó i Sant Cristòfol 
Amposta





01. 02. 02. Control de qualitat





OBRA:

TÈCNIC:

DATA:

09_003_U_PE

15/01/2009

Plec de 
condicions del 

control 2 DE: 4

C
Q
C FULL:

1  OBRA CIVIL 

1.1  REBLERTS TOT-U 

Els materials a emprar a l'obra seran obtinguts de les excavacions de l'explanació o, excepcionalment, de Els materials a emprar a l'obra seran obtinguts de les excavacions de l'explanació o, excepcionalment, de 
préstecs. Les zones concretes a excavar seran les que es defineixin al Projecte, o autoritzades pel Director de 
Els materials a emprar a l'obra seran obtinguts de les excavacions de l'explanació o, excepcionalment, de 
préstecs. Les zones concretes a excavar seran les que es defineixin al Projecte, o autoritzades pel Director de 
L'obra. S'estarà, en tot cas, d'acord amb les disposicions de la legislació vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i de salut.

Els materials a emprar a l'obra seran obtinguts de les excavacions de l'explanació o, excepcionalment, de 
préstecs. Les zones concretes a excavar seran les que es defineixin al Projecte, o autoritzades pel Director de 
L'obra. S'estarà, en tot cas, d'acord amb les disposicions de la legislació vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i de salut.

2  PAVIMENTS 

2.1  PAVIMENTS EN GENERAL 

Es preveu la utilització de paviments que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i Es preveu la utilització de paviments que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i 
amb la secció SU 1, seguretat davant del risc de caigudes, del DB-SU del CTE.
Es preveu la utilització de paviments que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i 
amb la secció SU 1, seguretat davant del risc de caigudes, del DB-SU del CTE.



OBRA:

TÈCNIC:

DATA:

09_003_U_PE

15/01/2009

Programa de 
control

3 DE: 4

C
Q
C FULL:

1  OBRA CIVIL 

1.1  REBLERTS TOT-U 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 
les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 
les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 
superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores del terreny i els "rebliments localitzats".

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 
les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 
superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores del terreny i els "rebliments localitzats".

• La fracció construïda diàriament.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 
les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 
superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores del terreny i els "rebliments localitzats".

• La fracció construïda diàriament.
• La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i procediment de 

compactació.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 
les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 
superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores del terreny i els "rebliments localitzats".

• La fracció construïda diàriament.
• La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i procediment de 

compactació.
Mai s'escollirà un lot format per fraccions corresponents a dies ni tongades diferents, essent per tant enter el 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
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les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 
superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores del terreny i els "rebliments localitzats".

• La fracció construïda diàriament.
• La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i procediment de 

compactació.
Mai s'escollirà un lot format per fraccions corresponents a dies ni tongades diferents, essent per tant enter el 
nombre de lots escollit per a cada dia i tongada.

Dins de la zona definida pel lot, s'escolliran les següents mostres independents:
• Mostra de superfície: conjunt de cinc (5) punts presos de manera aleatòria de la superfície definida com a lot. 

A cada un d'aquests punts es realitzaran assaigs d'humitat i densitat.
• Mostra de vora: a cada una de les bandes de vora es fixarà un punt per a cada cent metres (100m) o fracció, 

aquestes mostres son independents de les anteriors i independents entre si. A cada un d'aquests punts es 
realitzaran assaigs d'humitat i densitat.

• Determinació de deformacions: a la zona de transició es faran dos(2) assaigs de petjada per a cada un dels 
lots anteriorment definits, a la resta de zones n'hi haurà prou amb un(1) assaig de petjada per lot, excepte en 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 
les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 
superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores del terreny i els "rebliments localitzats".

• La fracció construïda diàriament.
• La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i procediment de 

compactació.
Mai s'escollirà un lot format per fraccions corresponents a dies ni tongades diferents, essent per tant enter el 
nombre de lots escollit per a cada dia i tongada.

Dins de la zona definida pel lot, s'escolliran les següents mostres independents:
• Mostra de superfície: conjunt de cinc (5) punts presos de manera aleatòria de la superfície definida com a lot. 

A cada un d'aquests punts es realitzaran assaigs d'humitat i densitat.
• Mostra de vora: a cada una de les bandes de vora es fixarà un punt per a cada cent metres (100m) o fracció, 

aquestes mostres son independents de les anteriors i independents entre si. A cada un d'aquests punts es 
realitzaran assaigs d'humitat i densitat.

• Determinació de deformacions: a la zona de transició es faran dos(2) assaigs de petjada per a cada un dels 
lots anteriorment definits, a la resta de zones n'hi haurà prou amb un(1) assaig de petjada per lot, excepte en 
els casos en que així ho indiqui el Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 
les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 
superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores del terreny i els "rebliments localitzats".

• La fracció construïda diàriament.
• La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i procediment de 

compactació.
Mai s'escollirà un lot format per fraccions corresponents a dies ni tongades diferents, essent per tant enter el 
nombre de lots escollit per a cada dia i tongada.

Dins de la zona definida pel lot, s'escolliran les següents mostres independents:
• Mostra de superfície: conjunt de cinc (5) punts presos de manera aleatòria de la superfície definida com a lot. 

A cada un d'aquests punts es realitzaran assaigs d'humitat i densitat.
• Mostra de vora: a cada una de les bandes de vora es fixarà un punt per a cada cent metres (100m) o fracció, 

aquestes mostres son independents de les anteriors i independents entre si. A cada un d'aquests punts es 
realitzaran assaigs d'humitat i densitat.

• Determinació de deformacions: a la zona de transició es faran dos(2) assaigs de petjada per a cada un dels 
lots anteriorment definits, a la resta de zones n'hi haurà prou amb un(1) assaig de petjada per lot, excepte en 
els casos en que així ho indiqui el Director de l'Obra.

La determinació de deformacions s'haurà de realitzar sempre sobre el material en les condicions de densitat i 
humitat exigides, en particular l'assaig de petjada s'haurà de realitzar tot just acabada la compactació de la capa 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 
les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 
superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores del terreny i els "rebliments localitzats".

• La fracció construïda diàriament.
• La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i procediment de 

compactació.
Mai s'escollirà un lot format per fraccions corresponents a dies ni tongades diferents, essent per tant enter el 
nombre de lots escollit per a cada dia i tongada.

Dins de la zona definida pel lot, s'escolliran les següents mostres independents:
• Mostra de superfície: conjunt de cinc (5) punts presos de manera aleatòria de la superfície definida com a lot. 

A cada un d'aquests punts es realitzaran assaigs d'humitat i densitat.
• Mostra de vora: a cada una de les bandes de vora es fixarà un punt per a cada cent metres (100m) o fracció, 

aquestes mostres son independents de les anteriors i independents entre si. A cada un d'aquests punts es 
realitzaran assaigs d'humitat i densitat.

• Determinació de deformacions: a la zona de transició es faran dos(2) assaigs de petjada per a cada un dels 
lots anteriorment definits, a la resta de zones n'hi haurà prou amb un(1) assaig de petjada per lot, excepte en 
els casos en que així ho indiqui el Director de l'Obra.

La determinació de deformacions s'haurà de realitzar sempre sobre el material en les condicions de densitat i 
humitat exigides, en particular l'assaig de petjada s'haurà de realitzar tot just acabada la compactació de la capa 
corresponent, evitant especialment la formació d'una crosta superior de material dessecat. En cas de dubte, i en 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 
les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 
superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores del terreny i els "rebliments localitzats".

• La fracció construïda diàriament.
• La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i procediment de 

compactació.
Mai s'escollirà un lot format per fraccions corresponents a dies ni tongades diferents, essent per tant enter el 
nombre de lots escollit per a cada dia i tongada.

Dins de la zona definida pel lot, s'escolliran les següents mostres independents:
• Mostra de superfície: conjunt de cinc (5) punts presos de manera aleatòria de la superfície definida com a lot. 

A cada un d'aquests punts es realitzaran assaigs d'humitat i densitat.
• Mostra de vora: a cada una de les bandes de vora es fixarà un punt per a cada cent metres (100m) o fracció, 

aquestes mostres son independents de les anteriors i independents entre si. A cada un d'aquests punts es 
realitzaran assaigs d'humitat i densitat.

• Determinació de deformacions: a la zona de transició es faran dos(2) assaigs de petjada per a cada un dels 
lots anteriorment definits, a la resta de zones n'hi haurà prou amb un(1) assaig de petjada per lot, excepte en 
els casos en que així ho indiqui el Director de l'Obra.

La determinació de deformacions s'haurà de realitzar sempre sobre el material en les condicions de densitat i 
humitat exigides, en particular l'assaig de petjada s'haurà de realitzar tot just acabada la compactació de la capa 
corresponent, evitant especialment la formació d'una crosta superior de material dessecat. En cas de dubte, i en 
qualsevol altre situació en que així ho indiqui el Director de les Obres, s'haurà de comprovar dit aspecte i fins i tot 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no especifica qui és el 
número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a 
criteri del Director de l'Obra.

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, especifica que l'aprovació 
d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en obra consistent en la construcció d'un tram 
experimental amb un volum no inferior als 3.000 m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres 
(8m) d'ample.
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material recent excavat, la del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per a determinar aquests valors s'agafaran 
mostres representatives de volum no inferior a un metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs 
de cada tipus. Així mateix, s'inspeccionaran les parets de les càtes realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites càtes afectaran a tot el gruix de la tongada i tindran una superfície 
mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant procediments topogràfics, les deformacions 
superficials del reblert, després de cada passada de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material 
compactat, a més es realitzaran assaigs de petjada.
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre que hagin estat 
degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega amb placa segons NLT 357, sempre 
que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) vegades la mida màxima del material del tot-u.
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per cent(95%) de la densitat 
seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat 
UNE 103501.

Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots que s'acceptaran o es 
rebutjaran en  la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
• Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a cinc-cents metres 

(500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de 
les zones, una superfície de cinc mil metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres 
(5m) d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant sempre d'aquestes 
superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores del terreny i els "rebliments localitzats".

• La fracció construïda diàriament.
• La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i procediment de 

compactació.
Mai s'escollirà un lot format per fraccions corresponents a dies ni tongades diferents, essent per tant enter el 
nombre de lots escollit per a cada dia i tongada.

Dins de la zona definida pel lot, s'escolliran les següents mostres independents:
• Mostra de superfície: conjunt de cinc (5) punts presos de manera aleatòria de la superfície definida com a lot. 

A cada un d'aquests punts es realitzaran assaigs d'humitat i densitat.
• Mostra de vora: a cada una de les bandes de vora es fixarà un punt per a cada cent metres (100m) o fracció, 

aquestes mostres son independents de les anteriors i independents entre si. A cada un d'aquests punts es 
realitzaran assaigs d'humitat i densitat.

• Determinació de deformacions: a la zona de transició es faran dos(2) assaigs de petjada per a cada un dels 
lots anteriorment definits, a la resta de zones n'hi haurà prou amb un(1) assaig de petjada per lot, excepte en 
els casos en que així ho indiqui el Director de l'Obra.

La determinació de deformacions s'haurà de realitzar sempre sobre el material en les condicions de densitat i 
humitat exigides, en particular l'assaig de petjada s'haurà de realitzar tot just acabada la compactació de la capa 
corresponent, evitant especialment la formació d'una crosta superior de material dessecat. En cas de dubte, i en 
qualsevol altre situació en que així ho indiqui el Director de les Obres, s'haurà de comprovar dit aspecte i fins i tot 
podrà obligar a eliminar la crosta superior de material dessecat abans de començar l'assaig.

2  PAVIMENTS 

2.1  PAVIMENTS EN GENERAL 

(3)(3)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si li és d'aplicació, i que 
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els certificats i la documentació lliurada pel fabricant són correctes segons el DB-SU del CTE.





02.  Amidament





1.1 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre camió i transpost abocador 5.328,770 m2

1.2 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 266,439 m3
1.3 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat

calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall 639,452 t
1.4 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1 kg/m2 5.328,770 m2

Pressupost parcial nº 1 ENDERROC I PAVIMENT
Nº Descripció Amidament Ud
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2.1 Mesures de seguretat i salut 1,000 pa

Pressupost parcial nº 2 MESURES DE SEGURETAT
Nº Descripció Amidament Ud
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03. Pressupost





03. 01.  Quadre de preus núm. 1





Quadre de preus nº 1

Advertència:  Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta si és
procedent, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els
treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, segons allò prescrit
a la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, pel qual el Contractista no podrá reclamar que s'introdueixi qualsevol
modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

1 ENDERROC I PAVIMENT
1.1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,

de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador,
càrrega sobre camió i transpost abocador 2,56 DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

1.2 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM 21,28 VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

1.3 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent de composició densa D-12 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 95 % de l'assaig marshall 40,37 QUARANTA EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

1.4 m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb
dotació 1 kg/m2 0,61 SEIXANTA-U CÈNTIMS

2 MESURES DE SEGURETAT
2.1 pa Mesures de seguretat i salut 504,24 CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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03. 01. Quadre de preus núm. 2





Quadre de preus nº 2

Advertència:  Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescisió o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 ENDERROC I PAVIMENT
1.1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre camió i transpost
abocador

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 h 49,96 2,40
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics… 0,004 h 40,60 0,16

2,56

1.2 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

(Mà d'obra)
Manobre 0,038 h 15,00 0,57

(Maquinària)
Motoanivelladora petita 0,035 h 41,69 1,46
Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,030 h 48,21 1,45
Camió cisterna 8m3 0,025 h 31,46 0,79

(Materials)
Aigua 0,050 m3 0,75 0,04
Tot-u art. 1,150 m3 14,75 16,96

(Resta d'obra) 0,01

21,28

1.3 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,014 h 16,79 0,24
Manobre 0,065 h 15,00 0,98

(Maquinària)
Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,012 h 48,21 0,58
Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 38,96 0,39
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 43,81 0,53

(Materials)
Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat ca… 1,000 t 37,63 37,63

(Resta d'obra) 0,02

40,37

1.4 m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1 kg/m2

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,002 h 15,41 0,03

(Maquinària)
Camió cisterna p/reg asf. 0,003 h 20,43 0,06

(Materials)
Quitrà BQ-30 1,000 kg 0,52 0,52

0,61

2 MESURES DE SEGURETAT
2.1 pa Mesures de seguretat i salut

Sense descomposició 504,24

504,24

Import

Nº Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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03. 03. Pressupost





1.1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador,
càrrega sobre camió i transpost abocador 5.328,770 2,56 13.641,65

1.2 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM 266,439 21,28 5.669,82

1.3 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent de composició densa D-12 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 95 % de l'assaig marshall 639,452 40,37 25.814,68

1.4 m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb
dotació 1 kg/m2 5.328,770 0,61 3.250,55

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROC I PAVIMENT: 48.376,70

Pressupost parcial nº 1 ENDERROC I PAVIMENT
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1 pa Mesures de seguretat i salut 1,000 504,24 504,24

Total pressupost parcial nº 2 MESURES DE SEGURETAT: 504,24

Pressupost parcial nº 2 MESURES DE SEGURETAT
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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03. 04.  Resum





1 ENDERROC I PAVIMENT ............................. ........................… 48.376,70
2 MESURES DE SEGURETAT ............................ ........................… 504,24

Pressupost d'execució material 48.880,94
13% de despeses generals 6.354,52
6% de benefici industrial 2.932,86

Suma 58.168,32
16% IVA 9.306,93

Pressupost d'execució per contracta 67.475,25

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'exp ressada quantitat de SEIXANTA-SET MIL
QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈN TIMS.

Amposta, gener de 2009
Arquitecte Municpal

Jaume Castellví Miralles

Projecte: ASFALTAT DEL C. BARCELONA

Capítol Import





04. Plecs de condicions





04. 01.  Plecs de condicions generals
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars 
del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne 
els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  
d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  
als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions 
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  dels fonaments projectats a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre 
les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir 
la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R. D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control 
de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i 
amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
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controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions 
i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com 
efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord 
amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, 
donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  
calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   
o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents 
de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada 
li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, 
en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
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Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria 
de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui 
a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap 
dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin 
a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, 
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats 
que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el 
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
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haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dinades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas 
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè 
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les 
seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 
tancament o Vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a 
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec 
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme 
dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
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Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres 
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin 
lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció 
Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran 
per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests 
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amoixaments. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
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"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels 
treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que 
ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per 
la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el 
control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin 
estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon 
compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser 
verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults 
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són 
defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 
ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques perpetuï una 
procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, 
es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi 
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substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del 
Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del 
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin 
en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a  esmenar-los, finalitzat el 
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas 
mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
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Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a 
càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor 
de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran 
només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els 
terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, 
podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra 
empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 
40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total 
de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del 
total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el 
punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del 
Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 
100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les 
formes especificades en l'apartat anterior. 
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El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a 
un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, 
sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos 
suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti 
la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes...etc. 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà 
dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malaties  
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de 
la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment 
citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge 
dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els 
contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 
100.) 
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Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu 
d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de 
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se 
n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància 
imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix 
la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en 
segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a 
Facultatives). 
 
Formes tradicionals d'amidament o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels 
preus  o de la forma d'amidament de  les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, 
al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència 
en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta. 
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Emmaguetzemament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els enmaguetzemar de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de 
la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant 
un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest 
tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, 
contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el 
constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com 
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de 
Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé 
per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, 
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la 
seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) 
prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, 
en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit 
o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant 
el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
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d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la 
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el 
Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel 
seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per 
als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les 
mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna 
de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment 
per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci 
les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per 
cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o 
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures 
necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 
63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà 
així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en 
el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
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variar solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a  
l'amidament i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats 
en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades 
durant els terminis previstos, segons l'amidament que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de 
l'amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els 
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present 
"Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres 
accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per extendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota 
d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, 
el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la 
seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de 
la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En 
cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de 
fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en 
general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el 
cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en 
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
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correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament 
al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida 
s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne 
els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que 
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats 
amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que 
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el 
tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, 
per al seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en 
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als 
vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a 
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total 
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 
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100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de 
l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra 
contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments 
del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin 
sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al 
Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el 
termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat 
termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de 
sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es 
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà 
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del 
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats 
pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la 
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici 
afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
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Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte 
de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització 
del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne 
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en 
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i 
amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat 
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del 
Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de 
dubtes o discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 

L’AJUNTAMENT LA CONTRACTA
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B011 NEUTRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l
- En la resta de casos:  <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l
- Formigó armat:  <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

B037 TOT-U
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
TOT-U NATURAL:
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o per la mescla d'ambdòs.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:

┌────────────────────────────────────────────────┐
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │
│Tamís UNE-EN │────────────────────────────────── │
│ 933-2 (mm) │       ZN40     ZN25     ZN20      │
│────────────│───────────────────────────────────│
│     50     │       100      --       --        │
│     40     │      80-95     100      --        │
│     25     │      60-90    75-95     100       │
│     20     │      54-84    65-90    80-100     │
│      8     │      35-63    40-68    45-75      │
│      4     │      22-46    27-51    32-61      │
│      2     │      15-35    20-40    25-50      │
│    0,500   │       7-23     7-26    10-32      │
│    0,250   │       4-18     4-20     5-24      │
│    0.063   │       0-9      0-11     0-11      │
└────────────────────────────────────────────────┘

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1:  > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30
- Vorals de T3 i T4:  > 25
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic
- T4:
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6
- Vorals sense pavimentar:
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30
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     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests 
residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents:

┌────────────────────────────────────────────────┐
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │
│Tamís UNE-EN │────────────────────────────────── │
│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │
│────────────│───────────────────────────────────│
│     40     │       100       --       --       │
│     25     │      75-100    100      100       │
│     20     │      65-90    75-100   65-100     │
│      8     │      40-63    45-73    30-58      │
│      4     │      26-45    31-54    14-37      │
│      2     │      15-32    20-40     0-15      │
│    0,500   │       7-21     9-24     0-6       │
│    0,250   │       4-16     5-18     0-4       │
│    0,063   │       0-9      0-9      0-2       │
└────────────────────────────────────────────────┘

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2:  < 30
- T3, T4 i vorals:  < 35
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1:  > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35
- Vorals de T3 i T4:  > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient.
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.
GRANULAT GROS:
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2.
Els àrids seran de procedència natural o artificial.
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa.
GRANULAT FI:
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals.
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros.
POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per separat.
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla.
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3
LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
MESCLA BITUMINOSA:
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
Durant el transport s 'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
LLIGANT HIDROCARBONAT:
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75).
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

F931 BASES DE TOT-U
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests 
residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (UNE 103501).
Grau de compactació:
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- Tot-u artificial:
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501)
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Toleràncies d'execució:
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF 
autoritzi el contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors 
següents:
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior.
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s 'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser 
reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

F9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa col.locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.
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L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la 
capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser 
compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha 
compactat, i els seus canvis de sentit s 'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, s i és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un 
de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts 
transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la 
DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa 
permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s 'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no 
sigui inferior a la de la fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi 
desplaçament de la mescla extesa; i s ’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser 
compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a 
minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura.
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les 
toleràncies previstes.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, 
s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, 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.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment executada.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos.

F9J REGS SENSE GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
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S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit 
d’obra.
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no 
ha d’estar estovada per un excés d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el cas de l’estesa d’un granulat de cobertura, fins passades 4 h de 
l’estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s 'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir 
una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s 'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
GENERAL 
 
• Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC núm. 4436 de 28/07/2005). 
 

• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels 
bombers (BOE 28/03/2006) 

 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 
30/01/1995) 
 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions.(BOE 11/05/2007) 
 

• Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 
 
VIALITAT 
 
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, 

de la instrucción de Carreteras.(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” (BOE 

17/09/1990) 
 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-
se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
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Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants 
hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, abalisament i 
sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i 
acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 

han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. (BOE 6/6/2003) 

 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya (DOGC 21/11/2003) 
 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003) 
 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. (BOE 24/07/01) 
 
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99) 
 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
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abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 
Metropolità 
 
Hidrants d’incendi 

 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 
30/01/1995) 
 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 
XARXA DE SANEJAMENT 
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
• Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 

de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 

Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias” (BOE 4/09/2006) 
 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
Sector elèctric 
 
• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
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• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) 
 
• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. (DOGC 

18/12/2001) 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (BOE: 22/2/2007) 
 

Alta Tensió 
 
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 
 

Baixa Tensió 
 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

Centres de Transformació 
 
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación” (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 
18/01/83) 
 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.(BOE núm. 152 de 

26/06/1984) 
• Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 
Enllumenat públic 
 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies: 

 
− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

 
− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 

 
− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
 
• Plec de Condicions de LOCALRET 
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