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1. Antecedents

L’amplada de la calçada és variable, oscil·lant entre els 7 i 9 metres en alguns trams de la
zona urbana.

La direcció de l’Àrea de Serveis Tècnics ha donat instruccions per a que fos redactat un
projecte constructiu per a la rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera LV2101, de la C-14 a Montornès de Segarra, entre el seu PK 0+000 i fins el PK 0+730,
coincidint la part final de la zona d’actuació amb la travessera urbana de Verdú.

Tot el tram de travessera urbana de Verdú disposa de vorades amb rigola i voreres de
diferents amplades, amb paviments de formigó, construïts en diferents èpoques, i per tant amb
estat de conservació diferents.

Aquesta actuació es troba inclosa dins del Pla d’inversió en carreteres 2018.
3. Objecte del projecte

La carretera local LV-2101, entre la C-14 i Montornès de Segarra pertany a la xarxa local de
carreteres titularitat de la Diputació de Lleida.

D’acord amb l’anterior, és objecte d’aquest projecte la complerta definició i valoració del
conjunt d’activitats constructives que es fan necessàries pel “Projecte reduït. Rehabilitació del
ferm i obre complementàries a la carretera local LV-2101, de la C-14 a Montornès de
Segarra. PK 0+000 a PK 0+730. Tram: Verdú. Clau: VO-PRF-18-004.

La seva longitud total inventariada ascendeix a 9.893 ml, sent objecte d’aquest projecte la
millora del tram comprés entre el PK 0+000 i el PK 0+730, ubicant-se part del tram –
aproximadament entre PK 0+500 i PK 0+730- dins la travessera urbana de Verdú.

4. Descripció de les obres.

2. Situació actual

El conjunt d’obres projectades poden descriure’s sintèticament de la forma següent:
6.1. Demolicions i enderrocs

ÀMBIT DEL PROJECTE

Dins d’aquest capítol s’inclouen les demolicions dels trams de vorada i rigola en mal estat, la
segada d’herba, la neteja d’arestes de calçada, i la dels passos salvacunetes, preveient-se
com a principals unitats:
•
•
•
•
•

La capa de trànsit, en el tram objecte del projecte, es troba en un estat de conservació
deficient. L’augment de la intensitat de trànsit, així com els efectes negatius de les gelades i
de l’aplicació de fundents han provocat la degradació del paviment, el qual presenta zones
amb esquerdaments i “pell de cocodril”.

Demolició de rigola incloent càrrega i transport a abocador: 445ml.
Demolició de vorades incloent càrrega i transport a abocador: 445 ml.
Segada d’herba sense aspiració: 0,22 hm2.
Neteja d’arestes de calçada amb recollida de materials: 1.360 ml.
Neteja de pas salvacunetes: 24 ml

Al Document número 2 d’aquest projecte, plànol 03A Planta de ferms. Fresats, flonjalls i
demolicions queden grafiades mitjançant trames de color les diferents unitats d’aquest capítol.
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6.2

Ferms i paviments

6.4

La solució prevista per a la rehabilitació estructural del ferm existent en zona de calçada ha
estat la més econòmica i funcional.
D’aquesta manera s’ha previst fresar els trams de paviment que presenten més esquerdaments
i pell de cocodril així com sanejar les zones que han perdut la seva capacitat portant.
Al tram de carretera ubicat en zona urbana, amb la presència de rigoles i vorada a banda i
banda, per tal de mantenir la cota actual de la carretera s’ha previst el fresat i reposició
completa de tota la calçada, amb un gruix de 4 a 6 cm de mescla bituminosa entre el PK
0+500 i el pK 0+730.
El reforç del ferm actual s’ha previst mitjançant l’estesa d’una mescla bituminosa en calent
tipus AC-16 surf B50/70 D en un gruix de 5cm, del PK 0+000 al PK 0+500.
Els amidaments de les principals partides previstes en aquest capítol són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fresat per cm de gruix de mescles bituminoses: 14.260. m2/cm.
Reg imprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5 IMP en fresats: 700 m2.
Mescla bituminosa en calent AC-16 surf B50/70 D en fresats: 82 tn.
Betum asfàltic tipus B50/70 en fresats: 4,113 tn.
Excavació i reblert de flonjalls amb materials fresat de l’obra: 66 m3.
Reg imprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5 IMP en flonjalls: 60m2.
Mescla bituminosa en calent AC-16 surf B50/70 D en flonjalls: 13,8 tn.
Betum asfàltic tipus B50/70 en flonjalls: 0,69 tn.
Reg adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4-3 ADH en reforç: 4.610 m2.
Mescla bituminosa en calent AC-16 surf B50/70 D en reforç: 623,93 tn.
Betum asfàltic tipus B50/70 en reforç: 43,675 tn.

Al plànol 03A Planta de ferms. Fresats, flonjalls i demolicions i plànol 03B Planta de ferms.
Ferms i paviments del document número 2 del projecte es representen les actuacions previstes
en aquest capítol.

Senyalització i barreres

Tot el tram objecte de l’actuació s’ha projectat amb senyalització horitzontal mitjançant línies
de pintura acrílica en dues capes, blanca i reflectant, que seran d’ample 10 cm en eix i 15
cm en cantells de calçada.
El pintat superficial de senyals de stop, fletxes, lletres, símbols i zebrats, s’efectuarà amb
pintura de dos components en fred.
Per tal d’evitar que els vehicles puguin aparcar sobre la vorera s’ha previst la instal·lació de
20 balises amb aquesta finalitat.
Amb l’objectiu de millorar la seguretat dels usuaris i alentir la velocitat de la via també s’ha
contemplat la instal·lació d’una sèrie de bandes transversals just a l’inici de la zona urbana
de Verú.
El plànol núm. 06A –Planta senyalització i seguretat viària- (4 fulls) es grafia tant la
senyalització horitzontal prevista com les ubicacions de les bandes transversals d’alerta i les
balises a col·locar.
Els detalls constructius per la barrera de seguretat es grafien als plànols 06B del document
núm.2.
Els amidaments principals prevists en el capítol de senyalització i barreres han estat:
•
•
•
•
•
•

Pintat faixa 10cm acrílica 2 capes: 730ml.
Pintat faixa 15cm acrílica 2 capes: 1.460 ut.
Pintat dos components en fred: 22,21 m2.
Balisa cilíndrica: 20 ut.
Banda transversal d’alerta: 49 ml.
Nova senyalització alumini: 2 senyals

5. Justificació de preus
6.3

Drenatge

Amb l’execució de les obres de rehabilitació del ferm de la travessera s’inclouen una sèrie de
treballs complementaris, parts del quals van destinats a millorar el sistema de drenatge
existent, pel que s’han previst principalment les següent partides:
•
•

Per a l’obtenció dels preus unitaris d’aquest projecte s’ha seguit el previst a l’article
130 del Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions públiques, (RD
1098/2001, de 12 d’octubre – Text consolidat -), així com les normes complementàries
vigents.
A l’annex núm. 1 d’aquesta memòria intitulat –Justificació de preus- hi figura en detall la
descomposició de cadascun dels preus unitaris que es relacionen en els quadres de preus,
d’acord amb la normativa legal d’aplicació.

Execució de nova rigola de morter de 20 cm d’amplada: 445 ml.
Possible execució d’un gual o entrador formigonat: 20ml.
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Pel que fa al nivell de preus dels materials, maquinària i mà d’obra que integren els esmentats
preus unitaris, s’ha aplicat el Banc de preus publicat per l’Institut de Tecnologia de la
Construcció (ITEC) de Catalunya de l’any en curs, com a base de dades habitualment
emprada per totes les administracions catalanes que recull i actualitza de manera sistemàtica
els preus de mercat de les unitats d’obra civil.

6. Pla d’obres i termini d’execució
En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1
paràgraf e) de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, s’elabora l’Annex núm. 3 Pla
de treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.

9.

Estudi de seguretat i salut

En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1
paràgraf g) de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, en el present projecte s’inclou
el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, com a annex núm.2 d’aquesta Memòria.
En aquest sentit, l’estudi ha identificat els riscos específics de les actuacions, així com les
mesures i normes de seguretat i salut aplicables, i que hauran de servir per a la preparació,
per part del contractista adjudicatari, del seu “Pla de seguretat i salut en el treball”
El pressupost final assolit per aquest Estudi puja la quantitat de 1.200,00 1 PEM, el qual,
s'ha inclòs al pressupost general de les obres com una partida alçada a justificar.

En aquest projecte s’ha estimat com a suficient un termini d’execució de tres (3) mesos.
10.
7. Expropiacions de terrenys
Aquest projecte, per la seva naturalesa, no fa precisa l’ocupació de cap terreny que no sigui
del domini públic de la carretera.
En conseqüència, el document no valora cap concepte relatiu a expropiacions ¡/o
ocupacions temporals amb motiu de les obres.

Pressuposts

Aplicant els preus unitaris que figuren en els quadres dels preus a les medicions resultants, i
tenint en compte igualment la relació de partides alçades que han estat previstes, s’obtenen
els següents pressupostos de projecte:

Codificació
TRAM ÚNIC

8.

Serveis afectats

Després de la inspecció de camp i de la consulta mitjançant la plataforma digital “EWISE”,
dutes a terme per a la redacció del Projecte, no s’han detectat serveis públics que quedin
afectats amb motiu de les obres projectades.
En conseqüència, el document núm. 4 –Pressupost no valora cap concepte relatiu a la
reposició de serveis afectats com a conseqüència de l’execució de les obres que es
contemplen al projecte.

Títol

Import 1

VO-PRF-18-004. PK 0+000 A PK 0+730

Capítol 01.01

Demolicions i enderrocs

15.108,67

Capítol 01.02

Ferms i paviments

49.937,14

Capítol 01.03

Drenatge

14.140,56

Capítol 01.04

Senyalització i barreres

4.691,66

Capítol 01.05

Partides alçades

4.200,00

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

88.078,03

Tanmateix en previsió de l’aparició d’algun servei urbà no detectat, s’incorpora una partida
alçada a justificar de 3.000,00 euros amb aquesta finalitat al nivell 05 del mateix pressupost.
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Incrementant l’anterior valor amb els percentatges corresponents a despeses generals,
benefici industrial i impost del valor afegit, s’obté el següent pressupost d’execució per
contracta:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses generals 13%
Benefici industrial 6%
TOTAL PREU CERT
IVA 21%
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA

88.078,03
11.450,14
5.284,68
104.812,85
22.010,70
126.823,55 1

Ascendeix aquest pressupost d’execució per contracta a la quantitat de cent vint-i-sis mil
vuit-cents vint-i-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (126.823,55 1).

13.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de
referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar
classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables
en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 77/2015, de 28
d'agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu
cas.
Després d’analitzar els capítols del pressupost i, atesa l’entitat de les partides del projecte,
s’arriba a la conclusió que els contractistes és recomanable que acompleixin la següent
classificació:
GRUP

14.
11.

Pressupost per a coneixement de l’administració

A efectes de coneixement de l’administració ha d’afegir-se a l’import anterior el valor de les
indemnitzacions degudes a l’expropiació de terrenys, amb el que s’obté el següent pressupost
per a coneixement de l’administració:
Pressupost d’execució per contracta
Expropiacions i serveis afectats
Pressupost per a coneixement de
l’administració

126.823,55 U
0,00 U
126.823,55 1

Ascendeix el pressupost per al coneixement de l’administració a la quantitat de cent vint-i-

Classificació del contractista

G

SUBGRUP

4

CATEGORIA

1

Declaració d’obra completa

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de
l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra
completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja
que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de
juliol de l’Obra Pública, i concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.

15.

Documents que integren el projecte

sis mil vuit-cents vint-i-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (126.823,551).
El projecte redactat està format pels quatre documents reglamentaris:
12.

Revisió de preus

• Document núm. 1.- Memòria amb els seus annexes:

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, i en concret, a l’article
89 apartat 1 del mateix, modificat per la llei 2/2015, de 30 de març, no procedeix la
inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap
clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre
(24) mesos.
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Annex núm. 1

Justificació de preus

Annex núm. 2

Estudi Bàsic de seguretat i salut

Annex núm. 3

Pla de treballs

Annex núm. 4

Pressupost per a coneixement de l’administració

Annex núm. 5

Reportatge fotogràfic

16.

Amb tot l’exposat en aquesta memòria i annexes, així com a la resta de documents del
projecte, se’l considera suficientment justificat, exposant-lo a la consideració de la corporació,
per a la seva aprovació, si procedeix.

• Document núm. 2.- Plànols
Núm.
Plànol

Conclusió

Lleida, febrer de 2018
Denominació

Núm.
Fulls

01

Situació i índex de plànols

1

02

Planta general

1

03A

Planta de ferms. Fresats, flonjalls i
demolicions

2

03B

Planta de ferms. Ferms i paviments

2

04

Seccions tipus

1

05A

Planta senyalització i seguretat viària

2

05B

Detalls senyalització i seguretat viària

4

L’enginyer de camins, canals i ports
autor del projecte,

Vist i plau
L’enginyer Director de
Vies i Obres

Xavier Vendrell Coll
Col·legiat nº. 26.669

Enrique Regaño Ballarin
Col·legiat nº. 7.216

• Document núm. 3.- Plec de prescripcions tècniques particulars:
Adaptat al Plec de prescripcions tècniques generals d’obra civil de la Diputació de Lleida
(PPTGDLL)

• Document núm. 4.- Pressupost, incorporant els capítols:
4.1 Amidaments
4.2 Quadres de preus
4.2.1 Quadre de preus núm. 1
4.2.2 Quadre de preus núm. 2
4.3 Pressupost
4.3.1 Pressupost per capítols
4.3.2 Pressupost d’execució material
4.3.3 Últim full

Document núm. 1. Memòria

6

1.2.- Annexos a la memòria

Annex núm. 1
Justificació de preus












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annex núm. 2
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Projecte reduït. Rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera local lv-2101, de la C-14 a Montornès de Segarra. PK 0+000 a PK 0+730. Tram: Verdú. Clau: VO-PRF-18-004.

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat, i mitjans
d’evacuació

Dades de l'obra
Tipus d'obra:

REHABILITACIÓ DEL FERM

Municipi de Verdú:
Emplaçament:

Carretera LV-2101, de la C-14 a Montornès de Segarra. Tram: Verdú.
Consultori local

Superfície construïda:

Pl. Major, 17

Promotor:

25340, Verdú (Lleida)
Tel. 973 34 81 22

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

CAP Tàrrega

Enginyer/s autor/s del Projecte d'execució: XAVIER VENDRELL COLL

C/Salvador Espriu
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: XAVIER VENDRELL COLL

25300, Tàrrega (Lleida)
973 31 08 52

Pressupost de l’obra: 88.078,03 . PEM, inclosa la seguretat i salut complementària
Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Pressupost seguretat i salut i seguretat vial: 1.200,00 . PEM

Av. Alcalde Rovira Roure,80
25198, Lleida
Tel. 973 24 81 00

Dades tècniques de l'emplaçament

Emergències

Topografia:

Telèfon: 112

----

Característiques del terreny: Traçat pla
Instal·lacions de serveis públics,
travessera urbana
Ubicació de vials:
Carretera LV-2101

els propis de la

Mossos d'Esquadra (Tàrrega)
Telèfon: 973 70 11 65
Agents Rurals (Lleida)
Telèfon: 973 281 030
Urgències mèdiques
Telèfon: 061
Bombers
Telèfon: 085
Taxi (Tàrrega/Lleida)
Taxis Tàrrega
Telèfon: 973 31 04 82
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Plànols itineraris a centres d’atenció mes propers
Itinerari obra –CAP Tàrrega (4,7 km)

Itinerari obra –Centre Mèdic Verdú (550 metres)

Plànol de carrers. CAP Tàrrega
Itinerari Obra – Hospital Arnau de Vilanova
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1. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

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

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

-

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

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

-

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

-

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

-

La recollida dels materials perillosos utilitzats

-

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

-

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

-

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

-

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

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut
a l'obra.

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

Evitar riscos

-

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

-

Combatre els riscos a l'origen

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla
de Seguretat i Salut.

-

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

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

-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica

-

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

-

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

-

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

-

Donar les degudes instruccions als treballadors

-

Establir i prendre les mesures necessàries en temes de seguretat vial i senyalització obres.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
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L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

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

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

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

Enderrocs o demolicions

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el
procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que
es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

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

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Fallida de l'estructura

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Acumulació i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions

Mitjans i maquinaria
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

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

-

Riscos derivats del funcionament de grues

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

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

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

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

-

Cops i ensopegades

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Caiguda de materials, rebots
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-

Ambient excessivament sorollós

-

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS

Ram de paleta

-

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

-

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

-

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

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

-

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

-

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

-

Contactes amb materials agressius

-

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

-

Talls i punxades

-

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

-

Cops i ensopegades

-

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

-

Caiguda de materials, rebots

-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

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

Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col•lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

Revestiments, pavimentacions, pintat i acabats
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

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

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Atropellament maquinària

-

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

Mesures de protecció col·lectiva
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra

-

Senyalització de les zones de perill

-

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

-

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

-

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

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

-

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

-

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

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

-

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

-

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

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

-

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

-

Utilització de paviments antilliscants.

-

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-

Col·locació de xarxes en forats horitzontals

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

-

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

-

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal•lades

-

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

-

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

5. PRIMERS AUXILIS

6. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui
ésser d’aplicació.

Mesures de protecció individual
-

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

-

Utilització de calçat de seguretat

-

Utilització de casc homologat

-

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

-

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

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

-

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

Mesures de protecció a tercers
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu
Pla.

6.1.

Textos generals
−

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.

−

Convenis Col·lectius

−

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de
febrer de 1940, en vigor capítol VII.

−

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

−

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999.

−

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M.
20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.

−

Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970.
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions
O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31
de juliol de 1973.

−

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971.
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II.
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−

Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30
de novembre. BOE 7 de desembre de 1961.

−

Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M.
12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

−

Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de
28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de
21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995.

−

Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de
1987. BOE 29 de desembre de 1987.

−

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre
de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001.

−

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre.

−

Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener
de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998.

−

Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de
1997. BOE 23 d’abril de 1997.

−

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D.
487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

−

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.

−

Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de
22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.

−

Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de
1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998.

−

Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de
2001.

−

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de
juny de 2003.

−

Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE
de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de
juny de 2000.

−

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny
de 1997.

−

Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.

6.2.

6.3.

−

Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en
les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de
1997.

−

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D.
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997

−

Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE
de 31 de gener de 2004.

−

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en
matèria de treballs temporals en alçada.

−

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat
dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a
vibracions mecàniques.

Condicions ambientals
−

Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de
1940.

−

Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.

−

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll.

Incendis
−
−
−

6.4.

Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96.
Ordenances Municipals
Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes
pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya).

Instal·lacions elèctriques
−

Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE
27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969.

−

Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18
de setembre de 2002.

−

Instruccions Tècniques Complementàries.

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels
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6.5.

6.6.

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.

Equips i maquinària
−

Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig
de 1979.

−

Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de
novembre. BOE 11 de desembre de 1985.

−

Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.

−

Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE
2 de desembre de 2000.

−

Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

−

Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.

−

Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.

−

ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de
1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució
10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la
instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23
d'abril de 1997.

−

ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003.

−

ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989.
BOE 9 de juny de 1989.

−

ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol
de 2003.

−

ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats.
O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

6.7.

−

Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992,
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD
159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de
1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de
2002. BOE 4 de juliol de 2002.

−

Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial.
(BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de
juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000.

Senyalització i altres
-

Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball.
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.

-

Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.

-

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.
Convenis Col·lectius

-

Lleida, febrer de 2018
L’enginyer de camins, canals i ports
autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,

Vist i plau
L’enginyer Director de
Vies i Obres

Xavier Vendrell Coll
Col·legiat nº. 26.669

Enrique Regaño Ballarin
Col·legiat nº. 7.216

Equips de protecció individual
−

Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992.
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer.
BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000.
BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002.
BOE 4 de juliol de 2002.

−

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors
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PROJECTE REDUÏT. REHABILITACIÓ DEL FERM I OBRES COMPLEMENTÀRIES A LA CARRETERA LOCAL LV-2101, DE LA C-14 A MONTORNÈS
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MES 1

ACTIVITAT

1

2

MES 2
3

4

TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
FERMS I PAVIMENTS
DRENATGE
SENYALITZACIÓ I BARRERES
PARTIDES ALÇADES (SEGURETAT I SALUT I IMPREVISTS)
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5

6

MES 3
7

8

9

10

11

12
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1.

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

El pressupost per a coneixement de l’administració d’aquest projecte s’obté afegint al
pressupost d’execució per contracta de les obres la quantitat resultant de l’expropiació de
terrenys amb motiu de les obres.
El seu resum és el següent:

Pressupost d’execució per contracta de les obres
Valoració expropiacions

PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ

126.823,55 &
0,00 &

126.823,55 

Ascendeix aquest pressupost per al coneixement de l’administració a la quantitat de cent

vint-i-sis mil vuit-cents vint-i-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims
(126.823,55 ).
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1
1.1

ASPECTES GENERALS

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el
Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat pel Director de les Obres i acceptat
per la Diputació de Lleida, formarà part dels documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte d’execució
prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix.

Objecte, abast i disposicions generals

1.1.1

Objecte

1.2
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització general de l'obra, fixar
les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de
l'obra i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les
obres.

1.2.1

Descripció de les obres
Descripció general de l’obra

Les obres projectades tenen per objecte:
En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu contingut regeix
per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert a les condicions que figuren
al Contracte signat per la Diputació de Lleida amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant Contracte
d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d’obligat compliment per a l’execució de l’obra.

La rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera local LV-2101, de la C-14 a Montornès de
Segarra. PK 0+000 a PK 0+730

1.2.2
1.1.2

Obres preparatòries i esplanacions

Àmbit d’aplicació

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte: “Rehabilitació del ferm i
obres complementàries a la carretera local LV-2101, de la C-14 a Montornès de Segarra. PK 0+000 a PK 0+730.
Tram: Verdú.” Clau: VO-PRF-18-004

Totes les obres vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica,
conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que
dicti el Director de les Obres.
Les obres preparatòries i d'esplanació comprenen:

1.1.3

Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en aquest
Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals de la Diputació de Lleida, en
endavant PPTG, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest Plec s’especifica.

-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques.
-L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’expropiació, fins i tot la tala d'arbres i
l'extracció de soques.
-L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació.

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades
per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació
als treballs que s'han de fer, quedant a decisió del Director de les Obres resoldre qualsevol discrepància que
pugui haver respecte el que disposa aquest Plec.
En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent en
matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en tots aquells materials o unitats
respecte als quals al PPTG s’inclou aquesta condició.
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998),
pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la
construcció.

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització
provisional necessària, segons indicació del Director de les Obres.
-El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la carretera. Aquestes obres inclouen tots els
desmunts a la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells
que no ho són a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada
de talussos i construcció de l'esplanada.
-Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies
definides als documents del Projecte.
-Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.

Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions posteriors,
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest Projecte.
1.2.3
El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots aquells
elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En particular, haurà de
complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que s’hagin previst al
Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada
aprovats pel Director de les Obres i acceptats per la Diputació de Lleida, formaran part dels documents
contractuals de l’obra.

Afermats

Totes les obres de ferm vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars, i a les ordres i
instruccions que dicti el Director de les Obres.
Les obres d’afermats comprenen:
-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques.
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-Els camins i accessos necessaris per a l'execució de les obres.
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització
provisional necessària, segons indicacions del Director de les Obres.
-Construcció de totes les capes de ferm definides al Projecte.
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies
definides als documents del Projecte.
-Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d'obra.
Les seccions estructurals del ferm considerades en aquest Projecte es descriuen a continuació:
-Reforç de 5cm de MBC AC-16 surf B 50/70 S

1.3

Direcció d’Obra

Es designarà com a Director de les Obres al Facultatiu de l’Administració que indiqui la Diputació de Lleida.
El Director de les Obres dirigirà i inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l’àmbit de les obres, per tal
que aquestes serveixin de la millor manera als interessos i objectius que la Diputació de Lleida estableixi.
El Director de les Obres podrà nomenar un responsable de la supervisió i seguiment dels treballs que es realitzin
dins de l’àmbit de l’obra.
La Diputació de Lleida podrà designar en qualsevol moment de l’execució del contracte altre personal propi o de
tercers per actuar amb el caràcter de col·laborador del Director de les Obres als efectes de la inspecció dels
treballs inclosos en l’àmbit d’aquesta obra i com a Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. El Contractista
estarà obligat, en aquests cas, a aportar tota la documentació, en relació amb el contracte, que li sigui reclamada
per aquest personal.
En qualsevol cas, la Diputació de Lleida podrà actuar en els trams de carretera objecte d’aquest contracte amb
mitjans propis o de tercers, sense que això suposi cap dret complementari o suplementari del Contractista.
Per poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director de les Obres gaudirà de
les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme
el Contractista.
Seran base per al treball del Director de les Obres:
-

El contracte per a l’execució de les obres.
Els plànols del projecte.
El Plec de Condicions Tècniques.
Els quadres de preus.
El Pressupost i termini d'execució contractats.
El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat pel Director de les Obres.
Les modificacions, substancials aprovades per la Diputació de Lleida.

Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir cura que els replanteigs de detall es
facin degudament.
Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec,
el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives vigents, correspongui formular al Contractista
als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi i que estimi necessàries per a tenir ple
coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i
d'obra prescrites.
En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar al
Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient.
Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenients.
Aprovar, si s’escau, les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa de
Treballs inicialment acceptat.
Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans
de la seva ocultació.
Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada i aprovar la corresponent certificació. Per a
preparar aquests documents s’utilitzarà el programa TCQ o altre de similar.
Exigir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control i de
l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les
mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la
seva recepció per part de l’òrgan competent de l’Administració.
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executa.
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, així com amb les
normes i/o instruccions complementàries que li siguin dictades pel Director de les Obres per a la regulació de les
relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació
relacionades amb l'execució de les obres.
Durant el desenvolupament de les obres la relació entre el Contractista i l’Administració es desenvoluparà a
traves del Director de les Obres i del Delegat que nomenarà el Contractista.
El representant o Delegat del Contractista, amb dedicació exclusiva a aquest Contracte, estarà en possessió del
títol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. Aquest serà necessàriament el
que figuri en l’oferta, no podent ser substituït, exceptuant raons de malaltia, vacances o cessament com a
treballador de l’empresa.
El personal del Contractista tindrà el caràcter de col·laborador del Director de les Obres, segons el previst al Plec
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat pel Director de les Obres sense dret a cap
indemnització al Contractista.

1.4
1.4.1

Desenvolupament de les obres
Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig

Sobre aquestes bases, correspondrà al Director de les Obres:

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director de les Obres, procediran
a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta
dels resultats.

Impulsar l'execució de les obres.
La interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució,
per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

A l'acta s'hi farà constar les discrepàncies apreciades en relació al projecte definitori de les obres a executar i
qualsevol altre circumstància que pugui modificar o alterar l’execució de les obres.
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Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista
informarà al Director de les Obres de la manera i dates en que programi portar-los a terme. El Director de les
Obres podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors
a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada
màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles
característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.

El Director de les Obres farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.
1.4.2

Cartell d’informació institucional

El Contractista està obligat a la fabricació i col·locació al punt o punts que assenyali la Direcció Facultativa dels
cartells d’informació institucional de l’obra o actuació amb les dimensions, disseny i materials que es faciliten als
documents del Projecte (plànols i/o pressupost).
El preu d’aquest element serà el que s’indiqui al Quadre de preus del document núm. 4.
Una vegada acabat el període de garantia, el Contractista adjudicatari haurà de procedir al desmuntatge i
transport del material integrant del cartell al magatzem o lloc d’aplec que indiqui la Diputació de Lleida.
1.4.3

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior,
mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió
de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a
l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra
que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada
unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.

Plànols d’obra
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques
del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que el Director de les Obres
cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els
plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i
els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb l’anticipació que fixarà el Director de les
Obres, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats pel Director de
les Obres, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons el Director de les Obres fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al
projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres.

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa inicialment establert
sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs el Director de les Obres ho cregués convenient.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que el
Director de les Obres cregui convenient.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les
normes i instruccions que li dicta el Director de les Obres.

1.4.5
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra
projectada, al Director de les Obres, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà
a la Diputació de Lleida per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Les modificacions resoltes pel Director de les
Obres no donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa
rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini,
s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.

Control de qualitat

El Director de les Obres té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en
qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material que necessiti. Les despeses
que això produiria no seran d’abonament al Contractista.
Les despeses pel control de qualitat mitjançant laboratoris o empreses especialitzades externes seran abonades
pel Contractista adjudicatari fins a un límit del 1,50% del pressupost d’adjudicació.
En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat, a partir del nivell mínim exigit en
l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. A l’inici de l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord
entre Contractista i el Director de les Obres. El Contractista executarà al seu càrrec i en un laboratori homologat
aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat.

1.4.4

Programa de treballs

Prèviament a la signatura de l’acta de replanteig el Contractista haurà de formular un programa de treball
complert. Aquest programa de treball haurà d’ésser aprovat pel Director de les Obres.

El Director de les Obres dirigirà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat, analitzant-ne
i validant-ne els resultats.

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf anterior,
l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les Obres en els laboratoris dels seus serveis tècnics o
amb la col·laboració del laboratori que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs
es repercutiran sobre el contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’u i mig (1,50%) per cent del pressupost
de licitació.

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines
d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del
programa.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o
mètodes de treball utilitzats, el Director de les Obres apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això
disposarà:

El programa de Treball comprendrà:
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-

-

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.
Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director de les Obres, com a
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord
amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i
reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser
reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les Obres podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per
compte del Contractista.
El Director de les Obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra
executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present
per a la recepció de l'obra.

1.4.6

Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la
documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les
persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les
proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin del Director de les Obres,
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i
especificació de funcions, serà lliurement apreciada pel Director de les Obres que tindrà en tot moment la facultat
d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el
Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa
autorització del Director de les Obres.

1.4.7

Informació a preparar pel Contractista

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió al Director de les Obres informes sobre els
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.

La Diputació de Lleida no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.

1.4.8

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de
treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò
que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.
El Delegat del Contractista serà responsable dels accidents que es puguin ocasionar per causa d’una
senyalització dels treballs insuficient o inadequada

1.4.9

Seguretat i salut al treball

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos
laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en
el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de
mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres.
El Contractista complirà totes les obligacions laborals, que estableixi la legislació vigent, amb el seu personal.
Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodològiques d’execució de les operacions que
realitzi, compliran els requisits de les normes de seguretat i higiene en el treball, en particular de la Llei 31/1995 i
del Reglament de prevenció de riscos laborals, l’ordre de 27/6/1996 i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

1.4.10

Afeccions al medi ambient

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi
ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de
regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les
aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti
la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada pel Director
de les Obres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes
utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres del Director de les Obres o dels organismes institucionals
competents en la matèria.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma
del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició
d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions,
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i
deixant accessos suficients per la seva realització.

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat pel Director de les Obres prèviament a la seva
ocultació.

1.4.11

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar pel
Director de les Obres, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel
Director de les Obres i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

Abocadors
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- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
1.4.12

Execució de les obres no especificades en aquest Plec
- Les despeses de conservació de desguassos.

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o
en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a
proporcionar seguretat dins de les obres.
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi.

1.5

Amidament i abonament

1.5.1

Amidament

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i energia
elèctrica necessaris per a les obres.
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.

El Director de les Obres realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest
pels corresponents assaigs i proves.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament
ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar
les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals
subscriurà el Contractista o el seu delegat.

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
1.5.2.3

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració sobre el
particular.

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions s’abonaran amb els preus de projecte i
amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el corresponent preu contradictori.

1.5.2

Abonament de les obres

Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per mediació) a
les empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent forma:

Preus unitaris

L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o organismes esmentats,
exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes en l’obra adjudicada.

1.5.2.1

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments per
obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les unitats
d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les
unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesi no
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de
materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com
a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.
1.5.2.2

Altres despeses per compte del Contractista

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents
despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els
requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.
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Partides alçades a justificar

Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats incrementant en un 5% en
concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional. Aquest import resultant tindrà
caràcter de preu d’execució material.
.
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2.1

MATERIALS BÀSICS
Generalitats

Es tindrà en compte tot el prescrit a la Part 2 del PPTG.
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3

ESPLANCIONS

3.1
3.1.1
3.1.1.1

Treballs preliminars
Demolició de paviments i rigoles

L’arrancada i recuperació de vorada s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent
a:

G219U015 m Arrencada de vorada en vorera sobre solera de formigó, inclosa la col.locació posterior sense
subministrament de vorada. En tasques de serveis afectats.
Aquesta unitat inclou l’arrancada de la vorada, neteja, demolició de la base amb la càrrega i transport a abocador
dels materials resultants, càrrega en palet, transport, descàrrega i abassegament.

Definició

Consisteix en l’enderroc de paviments en calçades, voreres, vorades i soleres amb l’ús de mitjans mecànics
(retroexcavadores, martells hidràulics o pneumàtics, etc) o manuals .

3.1.3
3.1.3.1

Aquest partida inclou:
- Replanteig
- Protecció dels elements dels serveis existents, si és el cas.
- Enderroc per mitjans mecànics o manuals
- Càrrega i transport dels residus a abocador
3.1.1.2

Amidament i abonament

La demolició de vorades i rigoles s’amidarà per metres (m) realment executats en obra.

Tall de paviment existent
Definició

Es defineix com a tall de paviment, ja sigui asfàltic o de formigó, a l’execució d’una incisió vertical plana en tot el
gruix de capes que el conformen, de manera que es faciliti la posterior operació de demolició d’un dels costat del
paviment.
Aquesta partida inclou:
- Preparació de la superfície
- Replanteig
- Tall
- Eliminació dels sobrants

La demolició de vorades i rigoles s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent
a:

3.1.3.2

G219U005 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Seran objecte d’amidament i abonament tant sols els talls efectuats a paviments existents i assenyalats als
plànols. El tall de paviment existent s’amidarà per metres (m) realment executats en obra.

G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

No seran objecte d’amidament i abonament els talls efectuats a paviments estesos dins del contracte de les obres
per considerar-se inclosos en la pròpia unitat d’estesa i compactació.

Aquesta unitat inclou el replanteig, protecció dels serveis existents, l’enderroc, el transport dels residus a
abocador i tots els elements i treballs necessàries per a la seva correcta execució.

3.1.2

3.1.2.1

Arrancada i recuperació de vorada

Amidament i abonament

El tall de paviment existent s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent a:

G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm
Aquesta unitat inclou preparació de la superfície, el replanteig, el tall i tots els elements i treballs necessàries per
a la seva correcta execució.

Definició
3.1.4

Fresatge de paviment de mescles bituminoses

En el cas d’utilització en el mateix lloc, consisteix en l’aixecament de les peces de la vorada per mitjans mecànics
lleugers o manuals, la neteja i la posterior col·locació.
En el cas d’abassegament per a altres utilitzacions consisteix en l’aixecament de les peces de la vorada per
mitjans mecànics lleugers o manuals, la neteja, la càrrega en palet, el posterior trasllat en la forma i lloc que
senyali el Director de les Obres, així com la descàrrega i abassegament.
3.1.2.2

Amidament i abonament

3.1.4.1

Definició

Es defineix com a fresatge l’operació de correcció superficial o rebaix de la cota d’un paviment bituminós,
mitjançant l’acció de rodes fresadores que deixen la nova superfície a la cota desitjada.
3.1.4.2

Execució de les obres

Equip necessari per l’execució de les obres
L’arrancada i recuperació de vorada s’amidarà per metres (m) realment executats en obra.

Fresadora autopropulsada, capaç d’efectuar el fresatge en fred en les condiciones establertes en aquest Plec
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Equip de càrrega i transport a abocador, central de reciclat o lloc d’us del material procedent del fresatge.
Equip d’escombratge i neteja consistent en escombradores mecàniques de raspall i, preferiblement, dotades
d’equips d’aspiració. En lloc de difícil accessibilitat es podran emprar escombres de mà. Per a la neteja final
s’emprarà un equip de bufament d’aire comprimit.
Execució
Abans de començar el fresatge es procedirà al replanteig de les zones a tractar. Aquest replanteig es farà d’acord
amb les dimensions indicades als plànols del projecte. El Director de les Obres podrà modificar aquestes
dimensions a la vista de l’estat del paviment.
La delimitació de la superfície i profunditat a fressar en l’execució del junts de començament i acabament de cada
capa es realitzarà d’acord amb els criteris establerts als plànols del projecte en funció del màxim gruix de capa.
La delimitació de la superfície a tractar es realitzarà amb marques de pintura sobre el propi paviment de forma
que no donin lloc a error.
El fresatge es realitzarà fins la cota indicada als plànols o ordenada pel Director de les Obres. Les toleràncies
màximes admissibles, pel que fa a la profunditat, no superaran les cinc dècimes de centímetre (+/- 5 cm).
La fresadora realitzarà les passades que siguin necessàries en funció de la seva potència o ample de treball fins
arribar a la cota desitjada en tota la superfície indicada i tenint especial cura en l’execució de les vores de manera
que quedin perfectament verticals.
La superfície fresada haurà de quedar perfectament neta i seca. A tal efecte es procedirà al seu escombratge i,
immediatament abans de l’aplicació del reg d’adherència es bufarà amb aire a pressió.

3.1.5.2 Execució de les obres
Abans de començar la reparació de flonjalls es procedirà al replanteig de les zones a tractar. Aquest replanteig es
farà d’acord amb les dimensions indicades als plànols del projecte. El Director de les obres podrà modificar
aquestes dimensions a la vista de l’estat del paviment.
La delimitació de la superfície a tractar es realitzarà amb marques de pintura sobre el propi paviment de forma
que no donin lloc a error.
Seguidament es procedirà a tallar el paviment pels límits de les superfícies assenyales amb serra de disc i a la
demolició de tota la part interior.
Un cop retirats els materials resultants de la demolició s’excavarà la zona del flonjall fins a la profunditat indicada
als plànols del projecte o a la indicada pel Director de les Obres a la vista de les condicions del terreny excavat.
Es reomplirà la rasa excavada amb tongades de 25 cm de tot-u artificial o material procedent del fresatge de la
pròpia obra fins a la mateixa cota que les capes granulars del ferm existent.
Finalment es procedirà a l’aplicació del reg d’imprimació i a l’estesa i compactació de les capes de paviment fins
enrasar amb el paviment actual.
Per aquestes operacions se seguiran les especificacions establertes en aquest Plec referents a: Demolició de
paviments, excavació en rases pous i fonaments, reblerts localitzats, tot-u artificial, regs d’imprimació, regs
d’adherència i mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós.
3.1.5.3 Amidament i abonament

Amidament i abonament

3.1.4.3

El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’amidarà per metres quadrats per centímetre de profunditat (m2
x cm). Aquest amidament s’obtindrà multiplicant la superfície en metres quadrats (m2) realment executada per la
profunditat en centímetres (cm) indicada a cada tipus de secció definida als Plànols o que hagués indicat el
Director de les Obres
El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus
corresponent a:

G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície
Aquesta unitat inclou la preparació de la superfície, replanteig, fresatge fins a la cota desitjada, transport dels
residus a abocador o central de reciclatge, neteja de la nova superfície i tots els elements i treballs necessàries
per a la seva correcta execució.
3.1.5

Reparació de flonjalls

3.1.5.1 Definició
Es defineix la reparació de flonjalls com el conjunt d’operacions necessàries per a la reparació de zones
deteriorades del ferm en trams o punts singulars,
La reparació de flonjalls consisteix en l’enderroc total del ferm, l’excavació fins a la fondària desitjada, el posterior
reblert amb tot-u fins a la cota inferior del paviment existent i la reposició d’aquest ferm fins enrasar amb la
superfície del paviment existent.
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La reparació de flonjalls amb material procedent del fresatge de la pròpia obra s’amidarà per metres cúbics (m3)
realment executats.
La reparació de flonjalls amb material procedent del fresatge de la pròpia obra s’abonarà d’acord amb el preu que
figura al Quadre de Preus corresponent a:
G223U020 m3 Reblert de flonjalls amb material de fressat procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric.
Aquesta unitat inclou l'excavació, càrrega i transport a l'abocador del materials procedents de l’excavació, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa,
humectació i compactació del material procedent de fresatge i el sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i compactació de mescles bituminoses.
No inclou els regs d’imprimació i adherència ni les mescles bituminoses que seran d’abonament independent
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3.2
3.2.1

Excavacions
Excavació en rases i pous

Es tindrà en compte el prescrit a l’article 321 del PPTG
3.2.1.1

Amidament i abonament

L'excavació en rases i pous, excepte l’excavació per a fonaments d’estructures o murs, es mesurarà per metres
cúbics (m3), obtinguts calculant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels
Plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es calcularà el
volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior del qual, situat a la cota de fonament, és determinada
per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (50 cm), a cada costat de la
sabata contra el terreny i la base superior formada per la intersecció de les cares laterals amb el fons del
desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora del desmunt a realitzar, amb el terreny natural.
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de
l'amidament teòric definit al primer paràgraf, essent aquest l'únic objecte d'abonament.
L’excavació en rases o pous s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
No seran d'abonament els excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per reconstruir la secció
tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i moviments de terra considerats en
altres unitats d'obra.
En el preu corresponent s’inclou, el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu
cas, abassegament intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat.
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, independentment del
percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra i inclou l’excavació especial de talussos en roca, excepte
les excavacions en rases i pous on s’ha considerat aquesta unitat d’obra.

Els reblerts tot-u s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

G921U020 m3 Base de tot‐u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
En aquests preus s’inclou la selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa,
humectació i compactació de material de l’obra i totes les operacions necessàries per finalitzar el reblert tot-u en
les condicions establertes en el present Projecte, excepte les que explícitament s’indiquin no incloses en els
mateixos.

3.4
3.4.1

3.3.1

Refinat de talussos

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 341 del PPTG.

3.4.1.1

Amidament i abonament

El refinat de talussos no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es considera inclòs dins
de les unitats d’excavació, reblerts i afermat.

3.4.2

Neteja de l’obra

3.4.2.1

Definició

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per deixar exempta de còdols, arbres, materials de construcció,
etc. els voltants de l’explanació, tant dins com fora dels límits de l’expropiació.
Les operacions de neteja s’aniran realitzant al mateix temps que es vagi realitzant l’obra i es vagin finalitzant les
diferents unitats d’obra i en tot cas abans de treure la maquinària de moviment de terres de l’obra.

3.4.2.2

3.3

Terminació

Amidament i abonament

Reblerts
Reblerts tot-u

La neteja de l’obra no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es considera inclòs dins
de cadascuna de les unitats d’execució.

Es tindrà en compte el prescrit a l’article 333 del PPTG.

3.3.1.1

Preparació de la superfície de suport del reblert tot-u

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 333.7.1 del PPTG.
3.3.1.2

Amidament i abonament

Els reblerts tot-u s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats a l’obra, obtinguts en els perfils
transversals dels Plànols, com a diferència entre el perfil inicial del terreny abans de començar el reblert tot-u i el
perfil teòric corresponent a la base de l’esplanada i als talussos del reblert tot-u, sense tenir en compte excessos
per sobreamples al reblert tot-u, esglaons, cunyes, etc., excepte els contemplats i mesurats en el Projecte.
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4

DRENATGE

4.1
4.1.1

Cunetes
Cunetes de formigó executades en obra

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 400 del PPTG.
4.1.1.1

Aquesta unitat inclou l’excavació, l’anivellament, el refinament, l’acabat i tots els treballs necessaris per a la seva
correcta execució.

Materials

4.2

Tubs, pericons i buneres

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 410 del PPTG.
4.2.1.1

Materials

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 400.2 del PPTG.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 410.3 del PPTG.

La resistència característica a compressió a considerar pel formigó, en cap cas serà inferior a vint megapascals
(20 MPa), a vint-i-vuit dies (28 d).

4.2.2

4.1.1.2

Amidament i abonament

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 4201 del PPTG
4.2.2.1

Les cunetes de formigó executades en obra s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats
sobre el terreny, per a cada tipus de secció definida als Plànols.

Tubs per a obres de drenatge

Amidament i abonament

Els tubs per a obres de drenatge s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny.

Les cunetes de formigó executades en obra s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus
corresponent a:

Els tubs per a obres de drenatge s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR‐10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD5AS216 m Drenatge amb tub de PE 40% reciclat de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, tub, geotextil i reblert de
material filtrant

GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla
electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
Aquesta unitat inclou l'excavació, l’anivellament, la eventual compactació, el refinament, la preparació del llit
d’assentament, el revestiment de formigó, les juntes, l’adequació de les terres adjacents i tots els elements i
treballs necessàries per a la seva correcta execució.
Els trams de cuneta amb diferents amples, degut a la ubicació de reixes o altres circumstàncies, s’abonaran al
mateix preu que la cuneta normal.
4.1.2

Cunetes de terres

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 4101 del PPTG.

4.1.2.1

Amidament i abonament

Les cunetes de terres s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny.
Les cunetes de terres s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
No s’abonaran independentment les cunetes incloses en l’excavació en desmunt de l’esplanada.
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Aquesta unitat d’obra inclou el subministrament del tub, la seva col·locació, les juntes i el llit i revestiment de
formigó que s’indiqui als Plànols, amb els encofrats necessaris, si s’escau.
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FERMS

El Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra.

5.1.2.3

5.1
5.1.1

Regs bituminosos

Amidament i abonament

El reg d'adherència s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus que figuren
als Plànols.

Regs d’emprimació
El reg d’adherència s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 530 del PPTG.

5.1.1.1

Materials

G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell
L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació de l'emulsió.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.2 del PPTG.

5.2

El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar,serà d’acord amb l’apartat 530.2.1 del PPTG.

5.2.1

Mescles bituminoses
Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 542 del PPTG.
5.1.1.2

Dotació dels materials
5.2.1.1

Tipus i composició de la mescla

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.3 del PPTG.
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.3 del PPTG.
El Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra.
El tipus de mescla bituminosa en calent a emprar serà en funció del tipus i del gruix de la capa del ferm d’acord
amb la Taula 542.10 de l’apartat 542.3 del PPTG.
5.1.1.3

Amidament i abonament

El reg d’emprimació s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus que figuren
als Plànols.
El reg d’emprimació s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
L'abonament inclourà el lligant hidrocarbonat i l’àrid, en el cas eventual de la seva utilització, així com la
preparació de la superfície existent i totes les operacions necessàries per l’aplicació del lligant hidrocarbonat i
l’eventual estesa de l’àrid.

5.1.2

Regs d’adherència

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 531 del PPTG.

5.1.2.1

Materials

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 531.2 del PPTG.
El tipus d’emulsió a utilitzar, serà d’acord amb l’apartat 531.2.1 del PPTG.

5.1.2.2

Dotació del lligant

La dotació mínima de lligant hidrocarbonat de les mescles bituminoses en calent, en qualsevol cas, haurà de
complir l’indicat a la Taula 542.11 de l’apartat 542.3 del PPTG, segons el tipus de mescla i de capa.
La relació ponderal de pols mineral–lligant en funció del tipus de capa i de la zona tèrmica estival, serà d’acord
amb la Taula 542.12 de l’apartat 542.3 del PPTG.

5.2.1.2

Equip necessari per a l’execució de les obres

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.4 del PPTG.
Serà preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de transferència autopropulsat de tipus sitja mòbil,
que essencialment garanteixi la homogeneïtzació granulomètrica i a més permeti la uniformitat tèrmica i de les
característiques superficials.
5.2.1.3

Amidament i abonament

La fabricació i posada en obra de mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós s’amidarà per tones (t)
segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades assenyalades per a cada capa en els Plànols del
Projecte, pel menor dels dos gruixos corresponents al definit als Plànols o al gruix mig deduït dels assaigs de
control, i per les densitats mitges deduïdes dels assajos de control de cada lot, sobre densitat d’àrids, un cop
deduït el betum a la mescla bituminosa. En l’abonament es considera inclosa la preparació de la superfície
existent, els àrids de qualsevol tipus i procedència, la pols mineral i la posada en obra. No seran d’abonament els
escreixos laterals, ni els augments de gruix per correcció de minves en capes subjacents.
La mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de
Preus corresponent a:

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 531.3 del PPTG.
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G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Tant mateix, i pel que fa a l’utilització d’àrids de naturalesa ofítica i/o granítica d’alta densitat, l’abonament de la
unitat executada es determinarà mitjançant l’aplicació d’una densitat màxima de 2,30 Ton/m3 – sense incloure
betum -, aplicat al volum real de la mescla estesa.
El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s’amidarà per tones (t)
obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació mitja de lligant
deduïda dels assajos de control de cada lot. En el preu del betum està inclòs l’ús d’activants o additius al lligant,
així com la part proporcional en la mescla quant a fabricació, transport i estesa.
El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent, s’abonarà d’acord amb el preu
que figura al Quadre de Preus corresponent a:

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

5.3
5.3.1

Obres complemetàries
Vorades

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5701 del PPTG.

5.3.1.1

Amidament i abonament

Les vorades s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny.
Les vorades, s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

G96500C7 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C7 22x20 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col∙locada
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i operacions
necessaris per la completa execució de la unitat.

5.3.2

Rigoles

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5703 del PPTG.

5.3.2.1

Amidament i abonament

L’encintat de rigoles prefabricades s’amidarà per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el
terreny.
L’encintat de rigoles, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

G974UR12 m Rigola de morter de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat i totes les feines adients, totalment col∙locada
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SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA

GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible o rígida de fundició de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, totalment col∙locada
Aquests preus inclouen les operacions necessàries per a la preparació de la superfície d’aplicació i premarcatge.

6.1
6.1.1

Senyalització, abalisament i defensa
Marques vials

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 700 del PPTG.

6.1.1.1

Materials

El tipus de pintura e emprar serà termoplàstica en calent tant en l’eix com en els cantells de calçada.
El pintat superficial de les senyals de stop, símbols i zebrats, s’efectuarà amb pintura de dos components en fred.

6.1.1.2

Amidament i abonament

6.1.3

Senyalització vertical

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7003 del PPTG.
6.1.3.1

Amidament i abonament

Els senyals verticals retroreflectants s'amidaran per unitats (u) de placa realment col·locades a obra, incloses les
fixacions necessàries.
Els senyals verticals retroreflectants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent
a:

GBB1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col∙locada

Quan les marques vials siguin d'ample constant, s'amidaran per metres lineals (m) realment aplicats, mesurats
per l'eix de les mateixes sobre el paviment. En cas contrari, les marques vials s'amidaran per metres quadrats
(m2) realment executats, mesurats sobre els Plànols.

GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col∙locada

Les marques vials s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

Els plafons retroreflectants s'amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats en obra, incloses les fixacions
necessàries.

GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Els plafons retroreflectants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

GBA1U220 m Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

GBB5U552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S‐200), direcció (S‐300), localització (S‐500), confirmació (S‐600) i ús específic en poblat (S‐700),
amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col∙locada
Els elements de suport per a senyals verticals s’amidaran per unitats (u) realment col·locades en obra, inclosa la
seva fonamentació.

Aquests preus inclouen les operacions necessàries per a la preparació de la superfície d'aplicació i premarcatge.

Els elements de suport per a senyals verticals s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus
corresponent a:

6.1.2

GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col∙locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col∙locació

Elements d’abalisament retroreflectants

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 703 del PPTG.

6.1.2.1

GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col∙locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col∙locació

Amidament i abonament

Els elements d’abalisament retroreflectants, inclosos els seus elements de sustentació i ancoratge, s’amidaran
per unitats (u) realment col·locades en obra.

Els elements de sustentació i ancoratges de pòrtics i banderoles s’amidaran per unitats (u) realment executades a
obra, incloent la seva fonamentació.

Els elements d’abalisament retroreflectants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus
corresponent a:

Els elements de sustentació i ancoratges de pòrtics i banderoles s’abonaran d’acord amb el preu que figura al
Quadre de Preus corresponent a:
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GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col∙locat

La unitat de mesura del material a transportar serà la mateixa adoptada al Contracte per al transport no abonable
del material de que es tracti.

GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col∙locat

7.1.2

Elements prefabricats de formigó

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 8001 del PPTG.
6.1.4

Bandes transversals d’alerta
7.1.2.1

Amidament i abonament

Es tindrà en compte el prescrit a l’article 7007 del PPTG.

Les BTA que s’instal·laran seran del tipus:
Ressaltades.
A nivell, amb diferent textura que la del paviment.

6.1.4.1 Amidament i abonament

L’amidament i abonament de cada tipus d’element prefabricat, es realitzarà segons la unitat d’amidament i
abonament que correspongui a cada tipus, prèvia aprovació pel Director de les Obres.
En l’abonament d’aquesta unitat d’obra s’inclouen totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a la
fabricació de les peces, el seu trasllat a obra, el muntatge en el seu lloc definitiu, amb tots els treballs i materials
auxiliars que es requereixin, els assajos, controls de qualitat i proves de càrrega que s’hagin previst, així com, per
a cada element prefabricat, la Memòria, Annexos, Plànols, Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i visat.

8

SEGURETAT I SALUT

Les Bandes Transversal d’Alerta s’amidaran per metre lineals realment executats
Les Bandes Transversals d’Alerta s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent
a:

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex
“Estudi de Seguretat i Salut

GBA6U020 m Formació de banda transversal d'alerta de 50 cm d'ample, inclòs adhesiu, resalts de 100x50x10
mm i pintura de dos components en fred, totalment acabada
Aquesta unitat inclou la preparació de la superfície, replanteig, ressalts, adhesiu, pintura transport dels residus a
abocador o central de reciclatge, neteja de la nova superfície i tots els elements i treballs necessàries per a la
seva correcta execució.

7

Lleida, febrer de 2018

VARIS

7.1
7.1.1

Varis

L’enginyer de camins, canals i ports
autor del projecte,

L’enginyer Director de
Vies i Obres

Xavier Vendrell Coll
Col·legiat nº. 26.669

Enrique Regaño Ballarin
Col·legiat nº. 7.216

Transport addicional

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 800 del PPTG.

7.1.1.1

Amidament i abonament

El transport addicional per a cadascuna de les unitats d’obra considerades, s'amidarà en tones per quilòmetre (t x
km), obtingudes com a producte del pes de materials de cada unitat d’obra a transportar en tones (t), per la
distància addicional de cada unitat d’obra, esmentada a l’apartat anterior d’aquest Plec, en quilòmetres (km). sigui
quina sigui la ruta que utilitzi el Contractista.
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