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Informe sobre la reparació de tres flonjalls a la carretera GIP-5129, de Vilafant a
Borrassà, entre el PK 0+145 i el 0+295

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2227761 ILA9C-GUMK7-JTB9T CB35C0CAB0516289DEEF7D249E539AC84E56A990) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

1.

Antecedents

A començaments del mes de gener de 2021 s’ha detectat a la carretera GIP-5129, de
Vilafant a Borrassà, entre els PK 0+145 i 0+295, tres flonjalls que generen uns assentaments
diferencials a la plataforma de la calçada, provocant una incomoditat important en la
conducció.

2.

Objecte

L’objecte de l’actuació és la reparació dels flonjalls existents per aconseguir millores en la
regularitat del ferm i comoditat en la conducció.
3.

Descripció tècnica

L’actuació consistirà en les unitats d’obra següents:


Tall de la capa d’aglomerat de la zona a actuar.



Excavació del terreny a un metre de profunditat, inclosa càrrega i transport a centre
autoritzat.



Subministrament i col·locació de geotèxtil en el perímetre i fons d’excavació.



Reblert de material de pedrera 0-200 mm amb característiques de sòl seleccionat, de 50
cm de gruix, inclòs transport, estesa, regat i compactat.
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Reblert de tot-ú artificial 0/40 de 25 cm de gruix, inclòs transport, estesa, regat i
compactat.



Capa de formigó HM-20 amb acabat raspallat de 25 cm de gruix, inclòs
subministrament, estesa i vibrat fins a cota de paviment.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2227761 ILA9C-GUMK7-JTB9T CB35C0CAB0516289DEEF7D249E539AC84E56A990) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

En el preu de les unitats d’obra s’inclou la part proporcional de la senyalització de l’obra
segons Instrucció Tècnica 8.3 IC, les despeses de seguretat i salut.
L’adjudicatari haurà d’elaborar una avaluació de riscos específica dels treballs que es
portaran a terme. Aquesta avaluació i la resta de documents que li siguin requerits (llistat de
treballadors assignats, formació en prevenció de riscos laborals, informació, vigilància de la
salut, autorització d’ús de maquinària i lliurament epis, ...) hauran de ser elaborats i
presentats abans de l’inici dels treballs. Les despeses que es derivin d’aquesta activitat
aniran a càrrec de l’adjudicatari.
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Descripció
Tall amb serra de disc de paviment de
mescles bituminoses o formigó, fins a una
fondària de 20 cm
pk 0+145 a 0+160
pk 0+205 a 0+220
pk 0+230 a 0+295
Demolició de paviment de 10 cm de gruix
de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
pk 0+145 a 0+160
pk 0+205 a 0+220
pk 0+230 a 0+295
Excavació de terreny no classificat,
incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport
a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
pk 0+145 a 0+160
pk 0+205 a 0+220
pk 0+230 a 0+295
Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb
un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat
per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

Longitud

Amplada

Fondaria

Amidament
108,000

15
15
65

2
1,5
3

426,60 €

5,10 €

1.262,25 €

11,50 €

2.561,63 €

2,90 €

1.877,03 €

24,85 €

3.075,19 €

35,30 €

2.184,19 €

116,30 €

7.196,06 €

PRESSUPOST
IVA 21%
TOTAL

18.582,95 €
3.902,42 €
22.485,37 €

19,000
18,000
71,000

2
1,5
3

30,000
22,500
195,000

222,750

15
15
65

2
1,5
3

0,9
0,9
0,9

27,000
20,250
175,500

647,250

pk 0+145 a 0+160
pk 0+205 a 0+220
pk 0+230 a 0+295
Terraplenat amb material 0-200 amb
característiques de sòl seleccionat
procedent de préstec, estesa i
compactació
pk 0+145 a 0+160
pk 0+205 a 0+220
pk 0+230 a 0+295
Base de tot-u artificial, estesa, humectació
i compactació, mesurat sobre perfil teòric

15
15
65

pk 0+145 a 0+160
pk 0+205 a 0+220
pk 0+230 a 0+295
Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients
pk 0+145 a 0+160
pk 0+205 a 0+220
pk 0+230 a 0+295

15
15
65

2
1,5
3

0,75
0,75
0,75

85,500
69,750
492,000
123,750

15
15
65

2
1,5
3

0,5
0,5
0,5

15,000
11,250
97,500
61,875

2
1,5
3

0,25
0,25
0,25

7,500
5,625
48,750

61,875

15
15
65

2
1,5
3

Import

3,95 €

247,500
15
15
65

Preu/ut

0,25
0,25
0,25

7,500
5,625
48,750
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5. Emplaçament
Els treballs es portaran a terme a la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, entre els PK
0+145 al 0+295, en el costat dret
6. Termini d’execució

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2227761 ILA9C-GUMK7-JTB9T CB35C0CAB0516289DEEF7D249E539AC84E56A990) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

El termini d’execució de les obres és de 3 mesos a partir de la data de notificació de
l’adjudicació.

