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1.- GENERALITATS 

El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a 
desenvolupar i enumerar les matèries que han d'ésser objecte d'estudi; definir les condicions, directrius i 
criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la 
redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d'intervenir el Projectista/ 
Adjudicatari de l'encàrrec, perquè els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, 
coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U. (d'ara endavant INFRAESTRUCTURES.CAT). 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques haurà d’ésser completat amb el Plec de Prescripcions Tècniques per 
a la Redacció de Projectes d’Obres Hidràuliques (PLP-06) en allò que fa referència als apartats que no es 
desenvolupin en aquest. 

2.- OBJECTE DE L'ENCÀRREC 

L'objecte de l'encàrrec el constitueix l'elaboració i l'Assistència Tècnica a la redacció del Projecte: 
“...........................” 

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per a la redacció de 
l'esmentat Projecte d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en aquest Plec, perquè s'assoleixin els 
requisits necessaris per a la correcta i completa definició de les obres a executar, així com la totalitat de 
tasques a desenvolupar pel responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut per a la redacció de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

En el Projecte que s'encarrega es desenvoluparan, si és el cas, les solucions previstes a l’Avantprojecte o 
Estudi previ que puguin existir, amb les variacions que s'hagin establert per informació pública, per la 
Declaració d'Impacte Ambiental, etc. També es tindrà en compte el contingut de l’Informe Previ/ Ordre 
d’Estudi i de la documentació que INFRAESTRUCTURES.CAT lliurarà al Projectista inicialment o en el 
decurs de la redacció del Projecte. 

En cas que l’objecte del Projecte sigui una obra a desenvolupar per fases, la solució s’estudiarà optimitzant-la 
en la seva situació final a tots els efectes. Per a continuar la resta dels treballs es requerirà l’aprovació 
expressa de INFRAESTRUCTURES.CAT. Es definirà la 1a fase buscant el màxim aprofitament de cada una 
de les fases tractades independentment. 

Les variacions a considerar sobre allò previst en els estudis previs esmentats, com a conseqüència de la 
documentació lliurada per INFRAESTRUCTURES.CAT o a causa de les modificacions introduïdes per 
INFRAESTRUCTURES.CAT o pel Projectista (en aquest cas, prèvia aprovació de 
INFRAESTRUCTURES.CAT), es consideraran també incloses en el present encàrrec. 

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l'objecte de l'encàrrec 
efectuat serà per compte del Projectista adjudicatari, llevat d’allò consignat a l'apartat 6 del present Plec: 
"Documentació a lliurar per INFRAESTRUCTURES.CAT al Projectista". 

3.- DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 

3.1.- Direcció dels treballs 

La direcció, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció del Projecte corresponen a 
INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal designat per 
INFRAESTRUCTURES.CAT tindrà accés, en nom de INFRAESTRUCTURES.CAT, i en qualsevol moment, a 
les dades i documents que el Projectista estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què 
es trobin. 

A aquests efectes, el Projectista facilitarà en allò possible la revisió dels treballs en curs dins la seva pròpia 
oficina al personal designat per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

INFRAESTRUCTURES.CAT es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjançant tercers, qualsevol part 
del Projecte encarregat. 

Amb aquesta finalitat, el Projectista facilitarà les dades precises amb l'antelació necessària perquè es puguin 
dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb INFRAESTRUCTURES.CAT es 
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vegin afectats. En tot cas, si bé el Projectista no està obligat a assumir el contingut de la feina encarregada 
per INFRAESTRUCTURES.CAT a tercers, sí que es responsabilitzarà del compliment de terminis i de 
realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina al Projecte, un cop lliurada. 

INFRAESTRUCTURES.CAT i el Projectista establiran conjuntament en cada cas i a l'inici dels treballs el 
règim de reunions a desenvolupar amb l'equip de redacció, així com el seu contingut. 

3.2.- Autoria dels treballs 

L'autoria dels treballs recau en el Delegat del Projectista. 

El Delegat del Projectista, com a Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions 
projectades, dels càlculs, de les definicions, dels amidaments i d'altres continguts del Projecte, llevat que hagi 
fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions 
que hagin estat establerts per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

3.3.- Coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut 

L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’elaboració del Projecte. El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració 
del Projecte, que pot ser el mateix Autor del projecte, es responsabilitza plenament del contingut de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i de l’adequació a la normativa d’aplicació i, concretament, a la Llei 31/95, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel què s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

3.4.- Signatures i dates 

El Projecte objecte del present encàrrec haurà d'ésser signat, en qualitat d'Autor, per un Enginyer Agrònom, o 
bé per un Enginyer Tècnic Agrícola o un Enginyer Superior amb competències adequades a l’objecte del 
Projecte. Si l’autor del Projecte és un Enginyer Agrònom el projecte d’estructures, serà responsabilitat d’un 
Enginyer de Camins o altre tècnic competent. El Projecte serà visat pel Col·legi Professional corresponent. 

El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte signarà l’Estudi de 
Seguretat i Salut, que haurà de ser supervisat i verificat per un organisme o servei suficientment acreditat 
segons el criteri de INFRAESTRUCTURES.CAT, i serà visat com a part integrant del Projecte. El Projectista 
lliurarà a INFRAESTRUCTURES.CAT un document que certifiqui la realització de l’esmentada supervisió i 
verificació. 

Pel que fa als plànols, INFRAESTRUCTURES.CAT subministrarà els caixetins en què s'especifiquen les 
signatures dels mateixos. 

Els documents del Projecte que requereixin d'una responsabilitat especial, segons criteri de 
INFRAESTRUCTURES.CAT, hauran d'ésser signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho 
serà, a més, de l'exactitud de la transcripció del contingut dels esmentats documents 

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció. 

4.- PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA 

4.1.- Personal 

El personal que en cada fase de la realització del Projecte haurà de formar part de l'equip del Projectista serà 
l'idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. 

INFRAESTRUCTURES.CAT valorarà lliurement la idoneïtat de les persones assignades a la redacció del 
Projecte i podrà exigir, quan ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat d’aquest personal; i el 
Projectista haurà d'acceptar i complir aquesta substitució en el termini de les dues setmanes següents a la 
comunicació feta per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció del Projecte haurà d'ésser comunicat i acceptat per 
INFRAESTRUCTURES.CAT. 

El Projectista nomenarà un Delegat amb la titulació acadèmica Agrícola, d’Enginyer Agrònom o bé un 
Enginyer Tècnic o un Enginyer Superior amb competències adequades, que serà l'Autor del Projecte i que 
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haurà d'ésser acceptat per INFRAESTRUCTURES.CAT. El Delegat del Projectista ha d'estar capacitat 
suficientment per representar al Projectista davant INFRAESTRUCTURES.CAT durant el període de vigència 
del Contracte. 

En el document de l'oferta s'explicitarà amb detall el personal facultatiu que sota la dependència del Delegat 
durà a terme els estudis especialitzats. Quan es tracti de col·laboracions externes al Projectista, aquest 
acceptarà expressament les esmentades col·laboracions. 

4.2.- Oficina 

Des de la signatura del Contracte de l'encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, a no ser que 
s’indiqui altra cosa en el Plec de Bases per a l’adjudicació de la redacció del Projecte, el Projectista haurà de 
disposar d'una oficina a la comarca de …………… o a una comarca adjacent en la qual es realitzaran les 
tasques de gabinet i on es durà a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i 
control també es podrà efectuar a la seu de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

4.3.- Mitjans 

El Projectista s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (fax, telèfon, correu electrònic, 
aparells específics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; especialment 
els que es refereixen a eines informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, així com 
algun dels perifèrics recomanats per a l’intercanvi d’informació i que s'esmenten en aquest Plec. 

4.3.1.- GIS 

El Projectista s’obliga a disposar d’un GIS per realitzar els treballs de redacció d’acord amb les prescripcions 
fixades per INFRAESTRUCTURES.CAT, i compatible amb el GIS de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 

5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

5.1.- Inici dels treballs 

Es considera a tots els efectes com a data inicial dels treballs la de la comunicació, per part de 
INFRAESTRUCTURES.CAT, de l’aprovació de les bases definitives del procediment de concentració 
parcel·lària, la qual figurarà en el Contracte com a data inicial. 

Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir d’aquesta data, el Projectista haurà de recollir la documentació 
ressenyada a l'apartat 6, aixecant-se acta del lliurament. 

5.2.- Aclariments i informacions complementàries 

En el decurs de la redacció del Projecte, el Projectista podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions 
complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a INFRAESTRUCTURES.CAT. 

INFRAESTRUCTURES.CAT procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades 
comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa de 
defectes, mancances o retards en la redacció del Projecte, donat que és obligació del Projectista 
desenvolupar-lo sense més aportacions de INFRAESTRUCTURES.CAT que les que figuren en aquest Plec. 

Només es consideraran justificats els retards que s'hagin produït a causa del lliurament endarrerit d'algun 
document o de dades que ha de subministrar INFRAESTRUCTURES.CAT; en aquest cas el retard acceptat, 
com a màxim, serà l'equivalent al desfasament existent entre la data en què INFRAESTRUCTURES.CAT 
havia de fer el lliurament i la data real. 

5.3.- Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control 

Cada mes, i mentre duri la redacció del Projecte, el Projectista està obligat a informar detalladament i per 
escrit a INFRAESTRUCTURES.CAT, de l'estat de desenvolupament del treballs en curs. També facilitarà a 
INFRAESTRUCTURES.CAT les dades corresponents a l'actualització del Programa de Treballs vigent. 

L'informe corresponent es lliurarà a INFRAESTRUCTURES.CAT dins els tres primers dies del mes següent. 
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Als efectes de seguiment i control dels treballs, INFRAESTRUCTURES.CAT podrà requerir quan ho consideri 
necessari, al Delegat o a qualsevol dels tècnics que integren l'equip del Projectista, per a examinar els 
treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra 
qüestió. 

Per altra banda, el personal adscrit a INFRAESTRUCTURES.CAT queda facultat, quan es consideri 
necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin, dels documents 
conclosos (o en elaboració) del Projecte; i el Projectista queda obligat a prestar l'assistència que li sigui 
requerida per a aquest fi. 

A les reunions de seguiment i control, el Projectista aportarà la documentació que s’hagi acordat amb 
INFRAESTRUCTURES.CAT tenint cura en què els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. Amb 
aquest objectiu, s’escolliran les escales de representació i colors més adients per als documents gràfics. El 
Projectista portarà a les reunions esmentades un plànol de conjunt que doni idea de la solució global 
proposada. D’aquestes reunions, així com dels lliuraments parcials de la feina, se n'aixecaran les 
corresponents actes, que seran redactades pel Projectista i lliurades a INFRAESTRUCTURES.CAT dins dels 
tres dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 

5.4.- Detecció de disconformitats 

Si en una inspecció de l'execució dels treballs per part de INFRAESTRUCTURES.CAT, o en la documentació 
lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats: 

- La formulació i redacció del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats (o amb 
d'altres alternatives acceptades per INFRAESTRUCTURES.CAT). 

- S’ha produït l'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Programa de Treballs vigent i 
aprovat per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

- Es detecta i comprova l'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o l'incompliment de qualsevol 
apartat d'aquest Plec. 

INFRAESTRUCTURES.CAT, en els esmentats casos, s'atribueix la facultat d'efectuar per ella mateixa o 
mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del Projecte afectades per dites disconformitats, 
descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al Projectista per la redacció del Projecte 
sencer. 

En especial, INFRAESTRUCTURES.CAT es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant 
tercers, la bondat dels amidaments obtinguts a través dels plànols; i cas de produir-se, per causes atribuïbles 
al Projectista, desacords en més d'un determinat percentatge, que es fixarà en el Contracte, les despeses de 
l'esmentada comprovació seran a càrrec del Projectista, el qual haurà de refer els documents afectats per les 
disconformitats amb les dades correctes i sense cap càrrec addicional. 

La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Projectista del compliment del terminis 
pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer. 

6.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT AL PROJECTISTA 

Correspon al Projectista l'obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa 
elaboració del Projecte encarregat. 

No obstant això, INFRAESTRUCTURES.CAT posarà a disposició del Projectista la documentació següent: 

 
 Encàrrec o autorització per a la redacció del Projecte. 
 Plànol de situació. 
 Plànol de conjunt. 
 Cartografia digital a escala 1:50.000 i 1:5.000. També a 1:2.000, cas d’existir. 
 Programa de treballs. 
 Informe previ o ordre d’estudi. 
 Títols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels toms que composen el Projecte. 
 Manual d’Estructuració Informàtica per a la redacció de projectes i normativa de caixetins. 
 Carta de presentació al Servei d’Expropiacions. 
 Model de taula de relació de béns afectats. 
 Directrius a tenir en compte en la justificació de preus (percentatges de despeses indirectes). 
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 Banc de Preus de INFRAESTRUCTURES.CAT actualitzat. Plec de Prescripcions Tècniques General 
associat al Banc de Preus de INFRAESTRUCTURES.CAT.  

 Fitxa-disquet del resum de dades tècniques (SITO) a omplir pel Projectista. 

 

En funció del tipus de projecte, INFRAESTRUCTURES.CAT també facilitarà documentació complementària: 

 
 Memòria de recolzament de vol. 
 Una col·lecció de contactes fotogramètrics, a escala 1:5.000, a retornar a la finalització del Projecte. 
 Ortofotomapes a escala 1:5.000. 
 Cartografia digital a escala 1:1.000 ó 1:2.000, amb corbes de nivell cada 1 m. 
 Taquimètrics. 
 Xarxa de bases de primer ordre. 
 Xarxa d'anivellació d’alta precisió (canals i sèquies). 
 Declaració d’impacte ambiental. 
 Aprovació definitiva de l’Estudi Informatiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental. 
 Els estudis, projectes i treballs relacionats amb el Projecte a redactar que s’indiquen a la separata del Plec de 

Bases del concurs i en l’Informe Previ o Ordre d’Estudi. 
 Criteris per a la definició de les seccions tipus. 
 Model d’informe sobre afecció al Patrimoni per les obres sotmeses al procediment d’impacte ambiental. 
 Plantilla per a l’estructuració del pressupost.  
 Plec de prescripcions per a la redacció d’estudis d’impacte ambiental.  
 Altres. 

Seran a càrrec de INFRAESTRUCTURES.CAT, si no s’especifica el contrari en la documentació del Concurs, 
les dades de camp i topografia, per a complementar, si cal, la documentació facilitada. 

INFRAESTRUCTURES.CAT tornarà al Projectista l’esborrany del Projecte revisat amb llista d’afegits, 
supressions i correccions dins del termini de temps indicat al Programa de Treballs per a la redacció del 
Projecte.  

7.- NORMATIVA APLICABLE 

Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs e la 
redacció del Projecte, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació al mateix. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, es concreta a continuació una relació de normativa aplicable. 

7.1.- TEXTOS GENERALS 

 

- “Ley 13/1995, de 18 de maig, Contratos de las Administraciones Públicas” (BOE 18 i 19 maig) 

- “Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español” (BOE del 29), desenvolupada parcialment 
pel “Real Decreto 111/1986 de 10 de enero” (BOE del 10). 

- “Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat”. 

- Manual europeu per a un entorn urbanitzat accessible. Redactat pel Comitè Central de Coordinació per a la 
promoció de l’Accessibilitat, i editat pel Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de 
Catalunya, a l’any 1990. 

- “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción”. 

- “Real Decreto 9/2000, de 6 de octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción”. 

7.1.1.- LEGISLACIÓ MEDIAMBIENTAL 
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- “Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación del impacto ambiental” (BOE del 9 de maig). 

- “Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de 
junio de evaluación del impacto ambiental”. 

- “Decret 328/1992 de 14 de desembre d’aprovació del Pla d’espais d’interès natural”. 

- “Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de evaluación de 
impacto ambiental” aprovat pel “Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre” (BOE del 5 d’octubre). 

- “Decreto 114/1988 de 7 de abril de evaluación del impacto ambiental”. 

- “Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de evaluacion del impacto ambiental”. 

7.1.2.- AMIDAMENTS, PREUS, TERMINIS, REVISIONS I CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES 

- “Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, de establecimiento de las unidades legales de medida” (BOE 
del 3 de novembre). 

- “Orden Ministerial del 28 de marzo de 1968” (BOE del 30), modificada per la “Orden Ministerial de 15 de 
octubre de 1987” (BOE del 30). 

- “Orden Ministerial de 12 de junio de 1968” (BOE del 25 de Juliol). 

- “Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969” (BOE del 29), modificada parcialment amb la “Orden Ministerial 
de 21 de mayo de 1979” (BOE del 28). Es refereix als costos horaris de les diferents categories laborals. 

- “Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre” (BOE del 29), referent a les fórmules de revisió de preus, 
complementat pel “Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto” (BOE del 24 de setembre). 

- Conveni col·lectiu provincial de la Construcció i/o Siderometalùrgic. 

7.2.- PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

- “Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 4 de Junio de 1973”. 

- “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75)”, aprovat per 
“Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976” (BOE del 7 de juliol), amb les següents correccions d’articles : 

- “Orden Circular 292/86 T, de mayo de 1986” pels articles 278 i 700. 

- “Orden Ministerial del 31 de julio de 1986”, que revisa els articles 500, 501, 516 i 517. 

- “Orden Ministerial del 21 de enero de 1988”, posteriorment modificada per la “Orden Ministerial de 8 de 
mayo de 1989, que revisa els articles 210 al 214. 

- “Orden Ministerial del 21 de enero de 1988”, posteriorment afectada per la “Orden Ministerial del 28 de 
septiembre de 1989”, que revisa els articles 240 al 248. 

- “Orden Ministerial del 28 de septiembre de 1989”, que revisa l’article 104 . 

- “Orden Circular 294/87 T del 23 de diciembre de 1987”, que revisa els articles 530 al 532. 

- “Orden Circular 297/88 T del 29 de marzo de 1988”, que revisa els articles 510, 511, 533 i 540. 

- “Orden Circular 299/89 T del 23 de febrero de 1989”, que revisa els articles 542. 

- “Orden Circular 311/90 C y E del 20 de marzo de 1990”, que revisa els articles 550. 

Totes les anteriors correccions, culminaran amb l’aprovació d’una nova edició d’aquest Plec que serà el PG-
4/88, la redacció del qual està autoritzada. 

- “Pliego de condiciones técnicas generales para la recepción de cementos ”. 

- “Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas”. 
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7.3.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

- “Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios geológicos-geotécnicos 
a incluir en anteproyectos y proyectos”. 

- “Norma Tecnológica de la edificación: Cimentaciones. Estudios Geotécnicos” (NTE-CEG). 

7.4.- DRENATGE 

 

- “Instrucción 5.1-IC sobre drenaje”, aprovada per “Orden Ministerial de 21 de junio de 1965” (BOE del 17 de 
setembre), vigent en la part no modificada per la “Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial” aprovada per 
“Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990” (BOE del 23). 

- “Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial”, aprovada per “Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990” (BOE 
del 23). 

- “Isolineas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)”, publicades l’any 1978. 

- “Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales”, publicat el maig de 
1987. 

7.5.- HIDRÀULICA 

7.5.1.- TUBS 

- “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 

7.5.1.1.- Tubs de formigó armat per a conduccions sense pressió 

 

- Norma UNE 127.010 “Tuberías de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero, 
para conducciones sin presión”. 

- Norma UNE 127.011 “Pozos prefabricados de hormigón en masa para conducciones sin presión”. 

- Norma UNE-EN 681-1 “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de 
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado”. 

- Altres Normes UNE-EN (476, 752-3, 1295-1). 

- Norma ASTM C-76M “Standard specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer pipe”. 

- Norma ASTM C-443M “Standard specification for joints for circular concrete sewer and culvert pipe, using 
rubber gaskets”. 

- Altres Normes ASTM (C 497M, C655M, C361M, C 923M, C 478M). 

7.6.- FONAMENTS I ESTRUCTURES 

7.6.1.- ACCIONS 

- NBE AE-88 “Acciones en la edificación” aprovada per “Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre”. 

- “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”, aprovada per 
“Orden Ministerial de 28 de febrero de 1972” (BOE del 18 d’abril). 

- “Norma de construcción sismoresistente : Parte General y Edificación (NCSE-94)” aprovada per “Real 
Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre” (BOE del 8 de febrer de 1995). 

7.6.2.- SEGURETAT, CÀLCUL, EXECUCIÓ I CONTROL D’ELEMENTS DE FORMIGÓ ARMAT I 
PRETENSAT 

- “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE 99). 

- Eurocódigo nº 2 “Proyecto de estructuras de hormigón” 

- Eurocòdigo nº 4 “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero” 



          PLECS DE PRESCRIPCIONS     

PLP-24v04        Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la   
redacció de projectes d’obres de concentració parcel·laria 

PLP-24v04 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’obres de concentració parcel·lària  (22.05.12)  Pàgina 11 de 49 

8.- REPLANTEJAMENTS PREVIS 

Una vegada definit  i consensuat amb l’Ajuntament, el DAAM i INFRAESTRUCTURES.CAT el perímetre de la 
zona de concentració parcel·laria, i abans de l’inici dels treballs, s’efectuarà el replanteig del perímetre per tal 
de comprovar el seu encaix amb les zones limítrofs, com poden ser la zona exclosa de concentració del 
mateix Terme Municipal, o bé els Termes Municipals colindants. En cas de que el perímetre replantejat no 
s’ajusti a la realitat, es faran les correccions que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural i INFRAESTRUCTURES.CAT.  estimin com a necessàries per tal d’ajustar-lo a la realitat del 
territori. 

 

Es molt important donar un tractament diferenciat a les zones periurbanes situades dins de l’àmbit de les 
concentracions parcel·làries. En alguns casos pot interessar incloure-les dins  el perímetre de la concentració 
per tal de donar una continuïtat als camins, però a la vegada, les obres s’hauran de projectar tenint en 
compte el caràcter eminentment  urbà d’aquestes. 

Prèviament al replanteig serà necessari definir i executar, per part del redactor del projecte, una xarxa de 
bases de primer ordre que cobreixi la totalitat de la zona d’actuació de les obres, tant si aquesta es troba dins 
com si es troba fora del perímetre de concentració parcel·lària. 

Les bases de replanteig de primer ordre s’executaran físicament mitjançant un cilindre de formigó  en massa 
de 0,30 m de diàmetre i 1,20 m d’alçada, recolzat sobre una base de formigó en massa d’un metre cúbic 
(1x1x1) executada “in situ”. 

Un cop executades, es calcularan les seves coordenades mitjançant una metodologia suficientment precisa, 
tenint com a punt de partida almenys dos vèrtexs geodèsics propers amb coordenades conegudes. 

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l'encàrrec, els replantejos necessaris per a 
comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte en allò que, a judici de INFRAESTRUCTURES.CAT 
sigui necessari. 

Un cop acceptada per INFRAESTRUCTURES.CAT la solució proposada, el Projectista sol·licitarà a 
INFRAESTRUCTURES.CAT la topografia de detall que necessita. Les deficiències que puguin aparèixer en 
el Projecte a causa d'omissions en l'esmentada sol·licitud, seran atribuïbles al Projectista. 

En particular caldrà replantejar: 

 
a) Tot el que condiciona el traçat.  
b) Els caps dels talussos i els límits d'ocupació propers a edificacions, vies de comunicació, serveis, 

canalitzacions, etc., i la comprovació dels costers amb forts pendents. 
c) Límits de les zones a expropiar. 
d) Serveis afectats. 
e) Afeccions a edificis. 

9.- EXPEDIENT DEL PROJECTE 

El Projectista, simultàniament al desenvolupament del Projecte, generarà un expedient que recollirà la totalitat 
de les dades, càlculs i operacions que s'hagin emprat en l'estudi i la formulació efectuats. 

Aquest expedient estarà a disposició de INFRAESTRUCTURES.CAT, a efectes de control i comprovació de 
la qualitat en l'elaboració del Projecte. 

L’expedient del Projecte tindrà el contingut següent: 

- Dades de camp topogràfiques. 

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ". 

- Documents esborranys corresponents a l’execució de la campanya geotècnica. 

- Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants. 

- Detalls sobre els programes informàtics utilitzats. 

- Constància dels controls de qualitat d'amidaments, càlculs i operacions realitzats pel Projectista. 

- Informació relativa a serveis afectats, Plans Urbanístics, servituds, etc. 
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- Actes de les reunions celebrades. 

- Qualsevol altra informació que INFRAESTRUCTURES.CAT (o el Projectista) considerin adient. 

D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre 
l’ús del català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les 
seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el 
contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 

Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En  l’àmbit territorial de la Vall d’Aran 
ha d’emprar l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i 
amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 

10.- DOCUMENTS DEL PROJECTE I DIRECTRIUS DEL SEU CONTINGUT 

El Projecte contindrà els documents que s'expressen en la següent relació: 

 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
MEMÒRIA 
Resum de dades generals 
ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Annex núm. 1: Reportatge fotogràfic 
Annex núm. 2: Antecedents. Encàrrec de redacció  
Annex núm. 3: Compliment de Prescripcions 
Annex núm. 4: 
 
Annex núm. 5: 

Principals característiques de la concentració parcel·lària i del projecte de 
l’obra 
Cartografia i topografia 

Annex núm. 6: Moviment de terres 
Annex núm. 7: Geologia, geotècnia i edafologia  
Annex núm. 8: Camins: Traçat i definició geomètrica 
Annex núm. 9: Camins: Replantejament i definició geomètrica 
Annex núm. 10: Camins: Dimensionament dels ferms 
Annex núm. 11: Camins: Dimensionament del drenatge transversal i longitudinal 
Annex núm. 12: Camins: Entradors a finques i passos salvacunetes 
Annex núm. 13: Camins: Senyalització i seguretat vial 
Annex núm. 14: 
Annex núm. 15: 
Annex núm. 16: 

Camins: Estructures i murs Anàlisi de la seguretat viària 
Desguassos: Traçat i definició geomètrica 
Desguassos: Replantejament i definició geomètrica 

Annex núm. 17: Desguassos: Dimensionament 
Annex núm. 18: Finques: Condicionament 
Annex núm. 19: Finques: Afitaments 
Annex núm. 20: Justificació d’amidaments: Camins, desguassos, condicionaments i 

d’altres 
Annex núm. 21: Vies pecuàries 
Annex núm. 22: Jaciments arqueològics i altres elements d’interès general 
Annex núm. 23: Estructuració de les obres projectades. 
Annex núm. 24: Serveis afectats. 
Annex núm. 25:    Desviaments de la xarxa viària. 
Annex núm. 26:: Reposició de regs. 
Annex núm. 27: Ocupació de terrenys, expropiacions i servituds. 
Annex núm. 28: Organismes i Administracions on s’han de tramitar Permisos i Llicències 
Annex núm. 29: Sistemes constructius. 
Annex núm. 30: Estudi de Seguretat i Salut. 
Annex núm.  31: Pla d’obres. 
Annex núm.  32: Justificació de preus 
Annex núm.  33: Pressupost per al coneixement de l’Administració. 
Annex núm.  34: Pla de Control de Qualitat. 
 
 
 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
1. Plànosl Generals 
Plànol índex i de situació i emplaçament 
Plànol esquemàtic de conjunt de les obres 
Planta de conjunt a escala 1:5000 en original DIN-A1 
Plantes a escales 1:1000 en original DIN-A1 
Parcel·lació original 
Parcel·lació final 
Zones d’especial atenció 
     a) Masses comunes, parcel·les de l’Ajuntament, parcel·les amb titularitat pública, béns de    
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         domini públic, abocadors, jaciments arqueològics i altres elements d’interes general. 
     b) Zones de préstecs i finques compromeses per extracció de tot-ú 
2. Camins 
Planta general 
Seccions tipus 
Plantes a escala 1:1000 en original DIN-A1 i perfils longitudinals a escala 1:1000 horitzontal i 
1:100 o 1:200 vertical en original DIN-A1 
Perfils transversals a escala 1:200 en original DIN-A1 
Drenatges transversals i longitudinals 
     -  Seccions tipus 
     -  Plantes 
     -  Detalls 
Entradors i passos salvacuneta 
     -  Seccions tipus 
     -  Plantes 
     -  Detalls 
Senyalització i Seguretat vial 
     -  Plantes 
     -  Detalls 
3. Drenatges i desguassos (ordenats individualment per drenatges i desguassos les plantes i els   
    perfils longitudinals i transversals): 
Planta general 
Seccions tipus 
Plantes a escala 1:1000 en original DIN-A1 i perfils longitudinals a escala 1:1000 horitzontal i  
   1:100 o 1:200 vertical en original DIN-A1 
Perfils transversals a escala 1:200 en original DIN-A1 
Pous de drenatge 
Detalls 
4. Finques 
Planta general 
Marges a eliminar 
     -  Planta general 
     -  Perfils transversals 
Camins a eliminar 
     -  Planta general 
     -  Perfils transversals 
Afitament 
     -  Planta general 
     -  Detalls de les fites i les bases de replanteig 
5. Plànols d’expropiacions, delimitació d’ocupació de terrenys i imposició de servituds. 
6. Serveis afectats 
Planta general 
Seccions tipus 
Plantes a escala 1:1000 en original DIN-A1 i perfils longitudinals a escala 1:1000 horitzontal i  
  1:100 o 1:200 vertical en original DIN-A1 
Perfils transversals a escala 1:200 en original DIN-A1 
Detalls 
7. Desviaments de la xarxa viària 

     8. Reposició de regs 
Planta general 
Seccions tipus 
Plantes a escala 1:1000 en original DIN-A1 i perfils longitudinals a escala 1:1000 horitzontal i  
  1:100 o 1:200 vertical en original DIN-A1 
Perfils transversals a escala 1:200 en original DIN-A1 
Detalls 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
1. Objecte, abast i disposicions generals del Plec. 
2. Descripció i desenvolupament de les obres. 
3. Execució de les obres. 
4. Plecs de prescripcions dels materials bàsics i de partides d’obra. 
Definició. 
Materials. 
Execució. 
Amidament. 
Control de qualitat. 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOSTOS 
5. Amidaments 
Croquis. 
Especejaments. 
Amidaments auxiliars. 
6. Estadística de Partides i Conjunts 
7. Quadre de preus núm. 1 
8. Quadre de preus núm. 2 
9. Pressupostos Parcials 
10. Pressupost General 



          PLECS DE PRESCRIPCIONS     

PLP-24v04        Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la   
redacció de projectes d’obres de concentració parcel·laria 

PLP-24v04 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’obres de concentració parcel·lària  (22.05.12)  Pàgina 14 de 49 

Pressupost 
Resum del pressupost 
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11.- DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clàusula no és limitatiu, ja que per 
Projecte s'ha d'entendre el conjunt de documents i plànols que en cada cas es precisen, estudiats i redactats 
en la forma i amb el detall necessaris perquè l'obra quedi completament definida, i perquè d'acord amb 
aquests, qualsevol facultatiu amb la titulació requerida pugui dirigir les obres corresponents. 

El Projecte s'estructurarà segons un índex de contingut que figurarà a l'inici dels documents corresponents.  

11.1.- DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

11.1.1.- Memòria 

En un primer apartat, la memòria inclourà una exposició dels antecedents acompanyada pel llistat d’aquells 
estudis i projectes relacionats amb l’objecte de l’encàrrec, dels quals s’indicarà l’organisme o entitat 
promotora, l’empresa que els ha elaborat, la seva data d’aprovació, un resum del seu contingut, etc. 

A continuació s’indicarà l'objecte del Projecte; la situació actual; els condicionants; les alternatives estudiades; 
la justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics i econòmics i els criteris que han regit la seva 
elaboració; es descriuran les obres projectades de manera clara, concisa, completa i ordenada, i la seqüència 
de la seva execució. També hi ha de figurar la manifestació expressa i justificada que el Projecte comprèn 
una obra completa apta per a ser posada en servei, fins i tot si es tracta d’una fase parcial d’una obra més 
important. 

També s'inclouran en la memòria el termini proposat per a l'execució de l'obra, el període de garantia, les 
fórmules de revisió de preus, proposta de classificació del Contractista, etc. 

Igualment s'indicaran en la memòria les dades recollides i utilitzades, el replantejament, els mètodes de càlcul 
i els materials a emprar; també es farà referència als serveis afectats, expropiacions, pla d’obres, 
pressupostos i qualsevol altre extrem que sigui convenient d'incloure per a una millor comprensió del 
contingut del Projecte. 

Tots aquests temes es tractaran de manera que les descripcions siguin concretes i que en les justificacions 
s’especifiquin els criteris inicials, el raonament i les conclusions. El detall ha de ser suficient perquè la lectura 
de la memòria reflecteixi la totalitat dels estudis efectuats i els criteris bàsics de la seva elaboració, de manera 
que la lectura d’aquest únic document proporcioni un coneixement complet del problema plantejat i de la 
solució proposada, amb la justificació corresponent. 

La Memòria disposarà d'un índex dels documents que conté i seguirà el model indicat a continuació per a 
l’ordenació del text. 

 
1. Antecedents: Pla d’obres i base legal 
2. Situació actual 
3. Objecte del projecte 
4. Descripció de les obres 
5. Cartografia i Topografia 
6. Replantejaments i treballs previs 
7. Vies pecuàries 
8. Jaciments arqueològics i altres elements d’interès general 
9. Geologia, geotècnia i edafologia 
10. Camins: traçat i definició geomètrica 
11. Camins: dimensionament dels ferms 
12. Camins: dimensionament del drenatge transversal i longitudinal 
13. Camins: entradors a finques i passos salvacunetes 
14. Camins: protecció viària i senyalització 
15. Camins: estructures i murs 
16. Desguassos: traçat 
17. Desguassos: dimensionament   
18. Finques: afitament 
19. Finques: condicionament 
20. Serveis afectats. 
21. Desviaments de la xarxa viària. 
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22. Reposició de regs. 
23. Ocupació de terrenys, expropiacions i servituds. 
24. Seguretat i salut. 
25. Justificació de preus. 
26. Pla de treballs. 
27. Pla de vigilància ambiental 
28. Termini de les obres. 
29. Revisió de preus. 
30. Període de garantia. 
31. Pressupost de les obres. 
32. Classificació del Contractista. 
33. Documents que conté el projecte, detallant la relació d’annexos però no la dels plànols (que 

s’inclourà encapçalant el corresponent document). 
34. Obra complerta. 
35. Conclusions. 

 

11.1.2.- Annexos a la memòria 

11.1.2.1.- Annex núm. 1: Reportatge fotogràfic 

Aquest annex contindrà un conjunt de fotografies recents en color que permetin apreciar les característiques 
del terreny natural (tals com relleu, tipus de sòl - roca, terra, conreus -, vegetació, etc.) existent en els llocs 
més importants de l’obra que es projecta. 

Les fotografies s’han de numerar i titular de manera que quedi clar allò que mostren. Com a mínim s’ha de 
fotografiar: 

- L’emplaçament de les principals obres de fàbrica tals com els passos sobre barrancs o sobre rius, la 
desembocadura dels desguassos, els trams on s’ha d’executar alguna obra especial com una rampa de 
formigó o una obra de drenatge longitudinal revestida amb formigó, etc. 

- L’estat actual de les principals afectacions. 

En un plànol o plànols en planta del conjunt de l’obra projectada s’indicarà la situació i orientació de totes les 
fotografies de l’annex, designant-les amb el seu corresponent número. 

11.1.2.2.- Annex núm. 2: Antecedents. Encàrrec de redacció 

En aquest annex s’adjuntarà tota aquella documentació considerada convenient per tal d’informar de les 
diferents fases administratives per les que ha discorregut el Projecte fins el moment de la seva redacció. 
Entre d’altres documents hi hauran de ser: les aprovacions dels estudis i projectes relacionats amb l’objecte 
de l’encàrrec, la Declaració d’Impacte Ambiental, l’encàrrec o autorització per a la redacció del Projecte i el 
corresponent Informe Previ/ Ordre d’Estudi de la Direcció General de Desenvolupament Rural, de la Direcció 
General de Política Hidràulica o de l’Agència Catalana de l’Aigua. També les Actes que convingui de la 
Comissió Tècnica de Seguiment de les Obres, en el cas de projectes modificats. 

 
11.1.2.3.- Annex núm. 3: Compliment de prescripcions 

S’exposaran totes les prescripcions que s’hagin establert a l’aprovació definitiva del procés informatiu, a la 
Declaració d’Impacte i en altres documents oficials. Per a cadascuna d’aquestes indicacions, s’informarà 
detalladament de com s’han tingut en compte en la redacció del Projecte. 

Es farà una relació d’aquelles prescripcions que s’hauran de complir en la fase d’execució de l’obra, 
especialment d’aquelles que provenen de la Declaració d’Impacte i de la normativa de prevenció d’incendis 
forestals. 

 

11.1.2.4.- Annex núm. 4: Principals característiques de la concentració parcel·lària i del projecte d’obra 

S’indicarà els següents paràmetres referents a la concentració parcel·lària 

- superfície total del perímetre de concentració 
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- nombre de propietaris 
- la superfície mitja per propietari 
- Superfície mitjana per explotació abans i després del procés de concentració 
- nombre de parcel·les abans i finques resultants del procés de concentració 
- nombre de finques mitjà per propietari abans i desprès de la concentració 
- superfície mitja per parcel·la abans i desprès de la concentració 
- altres ratis indicadors de la intensitat de la concentració parcel·lària (índex de reducció i concentració) 

 

S’indicarà els següents paràmetres referents al Projecte d’Obra de concentració parcel·lària: 

- longitud dels camins principals, secundaris i terciaris 
- longitud dels desguassos i diàmetre dels mateixos 
- volums de desmunt i terraplè dels diferents camins 
- volums de tot-ú natural i artificial per a l’execució dels ferms 
- nombre d’entradors en terres i sobre cuneta 
- longituds de cuneta revestida i no revestida 
- nombre de bases topogràfiques de replanteig 
- nombre total de fites 
- cost total dels camins  i rati per Ha i per ml 
- cost total dels desguassos i rati per Ha i per ml 
- cost total dels condicionaments de finques i rati per Ha 
- cost total de l’afitament  i rati per Ha 
- cost total de l’obra i rati per Ha  

 

11.1.2.5.- Annex núm. 5: Cartografia i Topografia 

Es farà un aixecament taquimètric del traçat dels camins vint metres a cada banda de l’eix de manera que 
tinguem una precisió de +/- 1 cm en les coordenades Z (cal recordar que la cartografia resultant de la 
restitució del vol a escala 1:5000 pot tenir errades de cota de +/- 25 cm). 

Així mateix, es farà un aixecament del lloc on s’ubicaran les obres de drenatge transversal de més 
importància (canonades) amb un diàmetre igual o superior a un (1) metre. 

S’indicaran la ubicació i el número de bases topogràfiques de replanteig consistents en un cilindre de formigó 
armat HM-20/P/20/IIa de 30 cm. de diàmetre i 120 cm. d’alçada sobre una base de formigó en massa HM-
20/P/20/IIa de 1,00 x 1,00 x 1,00 m. executat “in situ” 

11.1.2.6.- Annex núm. 6: Moviment de terres 

En el present annex, es durà a terme l'estudi de les possibles compensacions de terres i, si s'escau, les 
necessitats de préstecs i d'abocadors indicant la seva ubicació exacta; adjuntant-se un diagrama de masses 
que defineixi el moviment de terres amb les compensacions longitudinals i transversals. 

A partir dels estudis geotècnics de materials i la geometria del traçat s'estudiaran els sistemes d'excavació, 
justificant els talussos adoptats. 

L'excavació de terra vegetal es considerarà separada de la resta, havent-se de preveure el seu aplegament 
abans que pugui ésser reutilitzada. 

11.1.2.7.- Annex núm. 7: Geologia, geotècnia i edafologia 

La part de geologia i geotècnia constarà d’una sèrie d’assaigs de laboratori i de camp per tal de determinar 
les característiques físiques i mecàniques dels materials existents en la traça dels camins futurs. També serà 
necessari localitzar i descriure els materials de les possibles pedreres i zones de préstecs de la zona. 

Per a l’elaboració d’aquest annex es faran visites al camp i es realitzarà  la campanya geotècnica necessària 
per a determinar la categoria de l’esplanada, proposar la inclinació dels talussos dels desmunts i dels 
terraplens, l’aprofitament dels materials, el percentatge en roca de les excavacions en desmunt a cel obert i 
en rases, etc. La realització dels assaigs de laboratori buscarà la representativitat de tots els materials 
trobats. 
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La previsió del tipus i nombre d’assaigs de camp i de laboratori a realitzar es la que figura en l’annex ? del 
Plec de Bases del concurs, i en els que s’inclouen els següents: 

 
 Assaigs de geotècnia general 

 

Anàlisi d'aigua 1 ut cada 10.000 Hes 

Contingut en guix total s/ NLT 115 1 ut cada 1.000 Hes 

Contingut en sulfats totals s/ NLT 120 1 ut cada 1.000 Hes 

 

 Assaigs de geotècnia pels camins 

 

P.D.(Borros)/ D.P.S.H. 1 ut cada 2 Km 

Cala mecànica 1 ut cada 1 Km 

Mostra inalterada i parafinada 1 ut cada 2 cates 

Humitat natural s/ NLT 102 1 ut cada 2 cates 

Densitat aparent 1 ut cada 2 cates 

Granulometria s/ NLT 104 1 ut cada 2 cates 

Límits d'Atterberg s/ NLT 105-106 1 ut cada 2 cates 

Contingut en matèria orgànica 1 ut cada 10 cates 

Contingut en sals totats 1 ut cada 10 cates 

Colapse s/ NLT 254 1 ut cada 10 cates 

Inflament lliure s/ UNE 103 601 1 ut cada 10 cates 

Pròctor modificat s/ NLT 108 1 ut cada 4 cates 

C.B.R. s/ NLT 107-111 1 ut cada 4 cates 

 

A més d’aquests, es realitzaran els següents: 

 

- Identificació i classificació U.S.C.S. 

- Identificació del tipus de sòl s/H.B.R. 

 

11.1.2.8.- Annex núm. 8: Camins: Traçat i definició geomètrica. 

Prèviament a l’inici del tall de les noves finques de la concentració parcel·laria s’haurà d’haver definit  el traçat 
i la ocupació dels camins d’acord amb l’acta de camins signada entre l’Ajuntament, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i INFRAESTRUCTURES.CAT, donat que 
aquesta s’utilitzarà per a delimitar les noves finques. Es per això que unes dades importants d’aquest annex 
seran les de les coordenades dels peus de terraplè i caps de desmunt dels camins, que hauran d’estar dins 
l’ample d’ocupació dels camins o en el cas d’excedir-lo coincidir amb els  límits de les finques del projecte de 
concentració parcel·lària. 

El traçat s’ha de fer tenint en compte una sèrie de condicionants: 

 
- Els camins principals hauran de tenir com a màxim vuit (8) metres d’amplada del ferm en la seva 

coronació. Els camins principals solen ser els que, travessant el terme municipal, serveixen per anar d’un 
terme a un altre i travessen la zona de concentració. També solen ser els que delimiten els polígons. 
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- Els camins secundaris hauran de tenir com a màxim sis (6) metres d’amplada del ferm en la seva 
coronació. Correspondran als que no compleixen les condicions fixades en la definició dels camins 
principals. També solen ser els que delimiten les masses de concentració parcel·laria. 

- Els camins terciaris o de cua (accés a finques que només usa el propietari en qüestió) hauran de tenir 
com a màxim quatre (4) metres d’amplada del ferm en la seva coronació. 

- Tots els camins principals tindran un gàlib mínim de cinc metres i mig (5,50), i la resta un gàlib mínim de 
cinc (5) metres. 

- El traçat en planta dels camins principals i secundaris es definirà a partir d’un eix format per alineacions 
rectes i circulars, unides entre si mitjançant corbes de transició tipus clotoïde. 

- El traçat en planta dels camins terciaris o de cua es definirà a partir d’un eix format per alineacions rectes 
i circulars, no utilitzant clotoïdes per la unió d’aquestes alineacions. 

- Els camins podran tenir una pendent màxima d’un 8% en trams de longitud inferior a 200 m. En el cas  de 
que en algun tram sigui estrictament necessari projectar el camí amb una pendent superior al 8%, es 
passarà una proposta amb les diferents alternatives i la justificació de que la millor solució passa per la 
proposta del redactor del Projecte. La decisió final l’haurà de prendre el director del Projecte. 

- La velocitat específica mínima dels camins serà: 

 
- Camins principals:  

 
- Terreny pla i ondulat: 80 Km/h. 
- Terreny abrupte: 60 Km/h.  

 
- Camins secundaris: 50 Km/h. 
- Camins terciaris:  40 Km/h. 

 
- El radi mínim serà: 

 
- Camins principals:  

 
- Terreny pla i ondulat: 165 m. 
- Terreny abrupte: 95 m.  

 
- Camins secundaris: 65 m. 
- Camins terciaris:  45 m. 

podent-se fer excepcions sempre i quan s’expliqui la raó en aquest annex i a la memòria i en cap cas sigui 
inferior a 25 metres. Es realitzarà un aixecament taquimètric cada 25 m. i en punts singulars en una 
amplada de 20 m. a banda i banda de l’eix dels camins amb prou precisió per obtenir amidaments 
suficientment exactes dels moviments de terres a partir dels transversals que se n’obtinguin. 

- Els perfils longitudinals dels camins s’ajustaran sensiblement al terreny natural, essent aquest criteri més 
estricte en els camins terciaris o de cua i menys en els camins principals (veure els treballs topogràfics a 
realitzar en l’annex núm. 5. Cartografia i topografia).  

- S’evitarà projectar grans desmunts (majors de 3 m) o terraplens (majors de 2 m). Tot i això, els acords 
per als canvis de rasant haurà de fer-se amb corbes circulars amb els següents radis mínims: 

Rconvex > 700 m. 

Rconcau > 900 m. 

 
- La secció transversal tipus d’un camí de concentració parcel·lària serà: 

 
- Capa de base. 
- Capa de sub-base. 
- Capa d’esplanada millorada, d’un gruix depenent de si el camí va en terraplè o en desmunt i de la 

capacitat portant del terreny subjacent. 
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- El ferm en les corbes ha d’anar peraltat amb un valor H igual a  

H = amplada(m) · 0,0026 · velocitat2  /  radi(m) 

 
- Els camins terciaris no cal que tinguin peralt. 
- La calçada tindrà un sobreample en les corbes calculat mitjançant la fórmula  

S = 50/radi 

 que es podrà anul·lar per a corbes de radi superior a 250 m i en cas de radis reduïts s’adoptarà un 
sobreample màxim de calçada d’un metre i mig (1,5).  

- En quant als entroncaments dels camins, aquests hauran de projectar-se depenent de l’angle 
d’incidència, no recomanant-se entroncaments amb un angle inferior a 45º. En la taula següent es 
relaciona els radis dels entroncaments de l’angle agut per a cadascun dels angles: 

 
 

ANGLE D’INCIDÈNCIA ( º ) RADI D’ENTRONCAMENT (m) 

45 7,50 

50 8,00 

55 8,50 

60 9,00 

65 9,50 

70 10,00 

75 10,50 

80 11,00 

85 11,50 

90 12,00 
 

- Tant en entroncaments com en els canvis de rasant s’hauran de verificar les distàncies de seguretat: 
parada i creuament, essent aquest condicinant més exigent que l’anterior taula de radis 
d’entroncament. 

- S’ha de tenir en compte que els entroncaments i creuaments amb les carreteres, han de ser 
autoritzats pel titular (Diputació, Ministeri o Departament) i que aquests organismes exigeixen una 
memòria o informe tècnic on es pugui comprovar la visibilitat, l’aglomerat, la continuïtat de les cunetes 
i la senyalització. 

 

Aquest annex inclourà també tots els llistats de l’estat d’alineacions de la globalitat dels trams dels nous 
camins projectats en el Projecte d’Obra de concentració parcel·lària, indicant tots aquells paràmetres que 
siguin necessaris (coordenades de l’eix, p.k., radis de corbatura, cotes de rasant , de terraplè, de desmunt, 
etc.) per la seva correcta definició. 

En els llistats s’han de definir, a més dels punts singulars de les alineacions en planta i en alçat, els 
creuaments i entroncaments d’eixos, on especialment s’han de comprovar la coincidència de cotes de les 
rasants. Per als camins preexistents que es restaurin també cal la mateixa definició. 

 

11.1.2.9.- Annex núm. 9: Camins: Dimensionament dels ferms 

En aquest annex s’haurà de justificar el dimensionament del ferm adoptat pels camins. 

El dimensionat del gruix del ferm és funció del trànsit que ha de suportar el camí, de les condicions 
geotècniques de l’esplanada i de la naturalesa dels materials que constitueixen les diferents capes del ferm. 
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Així, el dimensionat del ferm es basarà en el mètode empíric del índex de CBR segons l’aplicació de l’àbac 
general del Road Research Laboratory de Gran Bretanya. 

Tenint en compte que a l’àbac del Road Research Laboratory  hi ha una corba per a cada tipus de trànsit,  
així, per un camí principal es fixa una intensitat de trànsit oscil·lant entre 150 i 450 vehicles de més d’1,5 
tones al dia (trànsit tipus D), mentre que els secundaris oscil·larien entre 45 i 150 vehicles al dia (trànsit tipus 
C). 

Un cop triada la corba, ens caldrà fixar el CBR de l’esplanada per a poder dimensionar el gruix del ferm en 
qüestió. 

Tenint en compte la necessitat de definir la rasant dels camins de concentració parcel·laria, sempre que sigui 
possible, uns 40-50 cm per damunt de la cota de les finques, s’ha de partir del fet que serà necessari un 
terraplenat amb material procedent principalment de préstec o bé de la mateixa excavació, en cas que aquest 
sigui de tipus seleccionat segons PG/3, així com materials granulars per les sub-bases i bases. 

 

11.1.2.9.1. Dimensionament dels camins principals 

Per al càlcul del gruix del ferm s’ha de partir de que el material que s’ha  d’utilitzar d’esplanada té un CBR 
suficientment elevat. Donat que això es tracta d’un terraplenat amb material seleccionat, li correspondrà un 
CBR de 10. En la corba d’intensitat mitja de trànsit tipus D, dóna un espessor de ferm de 26 cm, lo qual 
traduït a tot-ú natural i desprès d’haver aplicat els coeficients respectius de correcció, surt un gruix de ferm 
32.5 cm. Això correspondria a 15 cm de tot ú artificial tipus S-3 i 20 cm de tot ú natural tipus S-2. 
 
Tenint en compte que prèviament a l’esplanada es fa l’esbrossada i l’excavació de la terra vegetal, en un 
gruix mínim de 25 cm, i el gruix mínim d’esplanada es fixa en 40 cm, la cota de coronació del ferm estarà un 
mínim de 50 cm per sobre de les finques. 

11.1.2.9.2. Dimensionament dels camins secundaris 

En el cas d’un camí secundari, la corba d’intensitat de trànsit a aplicar serà la de tipus C, amb lo qual 
l’espessor del ferm serà de 22,5 cm, que corregits passaran a un gruix total de tot-ú natural de 28,2 cm. Això 
correspon a 15 cm de tot-ú artificial tipus S-3 i 15 cm de tot ú natural tipus S-2. 

Tenint en compte que prèviament a l’esplanada es fa l’esbrossada i l’excavació de la terra vegetal, en un 
gruix mínim de 25 cm, i el gruix mínim d’esplanada es fixa en 40 cm, la cota de coronació del ferm estarà un 
mínim de 45 cm per sobre de les finques. 

11.1.2.9.3. Dimensionament dels camins terciaris 

El cas d’un camí terciari, no s’aplicarà el mètode empíric de l’índex de CBR i l’espessor del ferm serà de 20 
cm executat amb tot-ú natural tipus S-2. 

Tenint en compte que prèviament a l’esplanada es fa l’esbrossada i l’excavació de la terra vegetal, en un 
gruix mínim de 25 cm, i el gruix mínim d’esplanada es fixa en 30 cm, la cota de coronació del ferm estarà un 
mínim de 25 cm per sobre de les finques. 

11.1.2.9.4. Característiques dels materials d’esplanades i ferms 

El fixar que l’esplanada tingui un gruix de 40 cm amb un material seleccionat que té un CBR mínim de 10, 
assegura que en el cas que el terreny natural tingui un CBR dolent (p.e. 2), s’estarà dimensionant el paquet 
de ferm adequat. Així, si es mira l’àbac del RRL per a un CBR de 2, dóna un gruix de 60 cm que, un cop 
aplicats els factors de correcció corresponents al tot-ú natural es transforma en 75 cm de gruix 
d’esplanada+ferm. Com es pot comprovar al punt anterior, aquest gruix correspon a la suma de 15 cm de 
base, més 20 cm. de sub-base, més els 40 cm d’esplanada. 

Els materials a utilitzar per l’execució de les esplanades seran els procedents de préstec, o de la mateixa 
excavació sempre que compleixin amb els següents requeriments: material seleccionat consistent en tot-ú 
natural, CBR major o igual que 10, amb un contingut màxim del 25% de fins, un índex de plasticitat menor 
que 10 i un límit líquid menor que 30, estès en tongades màximes de 30 cm i compactat al 96% del Pròctor 
Modificat a 15 cm de fondària, mesurat sobre el perfil. El material seleccionat que s’utilitzi procedent de 



          PLECS DE PRESCRIPCIONS     

PLP-24v04        Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la   
redacció de projectes d’obres de concentració parcel·laria 

PLP-24v04 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’obres de concentració parcel·lària  (22.05.12)  Pàgina 22 de 49 

l’excavació de l’obra, haurà de presentar un àrid, tres meitats del tamany del qual siguin inferiors o iguals a la 
tongada màxima de terraplenat (30 cm). 

En el cas de que la capacitat portant o CBR de l’esplanada no arribi a 10, tal i com s’ha mencionat 
anteriorment, es dimensionarà el gruix del paquet de ferm tenint en compte aquest CBR. S’estableix com a 
límit inferior per al CBR de l’esplanada el valor de 5.  

 

En els trams on el camí vagi en desmunt, no serà necessari executar una esplanada de 40 cm, sinó que 
s’haurà de dimensionar el gruix del mateix depenent del CBR del material subjacent. 

Els materials a utilitzar per l’execució dels ferms seran procedents de préstec i compliran amb els següents 
requeriments: CBR10 tot-ú natural o artificial estabilitzat a 2” les subbases i a 1” les bases, amb un índex de 
plasticitat entre un 4 i un 6, havent-se d’estudiar el cas de materials amb contingut de calç. En el cas de la 
base, els materials tindran un coeficient de desgast de Los Ángeles 50 i una equivalent d’arena 30. Els 
materials s’estendran en tongades d’un gruix inferior a 30 cm. i un grau de compactació superior al Pròctor 
Normal a 15 cm. de fondària,mesurat sobre el perfil. 

 

11.1.2.10.- Annex núm. 10: Camins: Dimensionament del drenatge transversal i longitudianal 

11.1.2.10.1.  Obres de drenatge transversal 

Aquestes obres són les que permeten el pas d’un camí sobre corrents d’aigua, contínues o discontínues, 
conduccions d’aigua o d’altres serveis. 

Per calcular les seccions de les obres de pas, es necessita conèixer el cabal màxim previsible que ha de 
passar a traves seu. Amb aquesta dada i la de la pendent, es calcularà la secció aplicant Manning amb un 
coeficient del 0,015. En cap cas el càlcul hidràulic es basarà en la consideració de secció plena, sinó que es 
calcularà per a que la làmina d’aigua no superi tres quartes parts de la secció. 

Per a conques de menys de 1.000 Hes es considerarà un període de retorn de deu (10) anys; per a conques 
entre 1.000 i 2.000 Hes. es fixa un període de retorn de cinquanta (50) anys i per a conques de més de 2000 
Ha es considerarà un període de retorn de 100 anys i es passarà a aplicar la normativa de carreteres. En cas 
de que siguin cursos fluvials d’entitat i/o amb perill per a poblacions o nuclis urbans, s’hauran de seguir les 
indicacions que dicta l’Agència Catalana de l’Aigua, i el dimensionament es farà per a un període de retorn de 
500 anys. Com a alternativa es podran dissenyar guals inundables, essent INFRAESTRUCTURES.CAT qui 
autoritzi aquesta solució individualment. 

Per a calcular el cabal màxim a evacuar per l’obra de fàbrica es podrà a utilitzar la “Instrucción de carreteras 
5.2-IC.Drenaje superficial” aprovada per ordre ministerial del MOPU, de 14 de maig de 1990, o en les 
conques de recepció que desguassen creuant el traçat dels camins amb una superfícies inferior a  les dues 
mil (2000) hectàrees, és podrà aplicar la fòrmula de Bürkli-Ziegler, que per al cabal màxim estableix: 

Qm (l/s) = 3,9 x Superfície (Ha) x Intensitat Màxima x Coeficient Escorrentia (1hora)(m/h) x 
(%Pendent/Superfície)1/4 

 

Per a fixar el coeficient  d’escolament superficial, es pot usar la taula: 

 

TEXTURA DEL SÒL  

TOPOGRAFIA I VEGETACIÓ Arenós Franc Argilós 

BOSCOS    

Pla (0 – 5%) 0.10 0.30 0.40 

Ondulat (5 – 10%) 0.25 0.35 0.50 

Accidentat (10 – 30%) 0.30 0.50 0.60 

FARRATGES    
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Pla (0 – 5%) 0.10 0.30 0.40 

Ondulat (5 – 10%) 0.16 0.36 0.55 

Accidentat (10 – 30%) 0.22 0.42 0.60 

ZONES DE CULTIUS    

Pla (0 – 5%) 0.30 0.50 0.60 

Ondulat (5 – 10%) 0.40 0.60 0.70 

Accidentat (10 – 30%) 0.52 0.72 0.82 

 

Per a obtenir la dada Intensitat màxima (1hora) es pot utilitzar la monografia número 21 de ICONA titulada 
“Precipitaciones máximas en España, estimaciones basadas en métodos estadísticos” de Elías del Castillo i 
Ruiz Beltran. 

Les obres de pas a la seva entrada i a la seva sortida mai aniran projectades per sota del nivell de les 
finques, sinó a nivell de les mateixes. Es per això que la pendent de l’obra de pas anirà condicionada també 
per les cotes de les finques. 

Es considera que, en el cas d’una obra de pas en forma de canonada, el diàmetre mínim que es projectarà 
serà de 80 cm per raons de manteniment. 

Malgrat això, per tal que l’increment econòmic del terraplè que origina la canonada no sigui excessiu, es 
projectarà l’obra de pas uns vint centímetres soterrada respecte del nivell de les finques a la seva entrada i 
sortida, reblanint aquests vint centímetres amb  formigó en massa per tal de que no s’omplin de llots i d’altres 
elements indesitjables.  

Aquesta prescripció serà vàlida sempre i quan el càlcul hidràulic no comporti una àrea superior a l’àrea neta 
que resta amb aquesta solució. 

Per a obres de pas de diàmetre superior a 80 cm, es farà un aixecament taquimètric de la zona on anirà 
ubicada, realitzant la definició geomètrica a partir d’aquestes dades. 

Aigües amunt i aigües avall de l’obra de pas es projectarà un rastrell de formigó armat, d’almenys 30 cm. de 
fons per tal d’evitar possibles erosions de l’aigua en fer la transició de la finca a l’obra de pas. El Projectista 
calcularà les dimensions del mateix en funció de la pendent de l’obra de pas i del diàmetre de la mateixa. 

En una taula es recolliran les següents dades de totes les obres de pas o drenatge transversal: nomenclatura 
i localització (PK), tipologia, característiques geomètriques, superfície de conca, període de retorn, intensitat 
de precipitació, coeficient d’escorrentia, cabal de càlcul, pendent transversal, coeficient de Manning i  % de 
secció lliure. 

Per a cada obra de drenatge transversal, quan així ho exigeixi la seva importància i sigui quin sigui el període 
de retorn de càlcul aplicable segons la normativa, s’hauran de dibuixar les cotes d’inundació per a l’avinguda 
dels 500 anys. 

11.1.2.10.2. Obres de drenatge longitudinal o cunetes 

Les cunetes han de poder acomplir les següents finalitats: reunir les aigües infiltrades al ferm i al terreny 
adjacent, emmagatzemar la neu en cas de nevades i limitar el nivell freàtic. 

Han de desguassar lo més ràpidament possible, aprofitant la topografia del terreny i sense que es produeixin 
xaragalls, de forma que la secció de la cuneta sigui la menor possible i el camí es mantingui sanejat. 

Per al càlcul de les seccions de cunetes es pot utilitzar la instrucció de carreteres 5.2-IC. Drenaje Superficial, 
aprovada per ordre ministerial del MOPU, de 14 de maig de 1990. De totes maneres, s’evitaran grans 
seccions limitant la longitud dels trams de cuneta de manera que vessin en lleres naturals o en obres de 
desguàs del camí. 

La velocitat de l’aigua a la cuneta haurà de ser tal que no produeixi dipòsits ni erosions. La seva pendent no 
serà inferior al 0,5%, i en el cas que surti algun tram amb pendent superior al 8%, es projectarà una cuneta 
revestida amb formigó. 
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En el cas de revestir una cuneta amb formigó, es projectaran uns rastrells armats de 30 cm. de fons en les 
transicions amb les cunetes amb terres per a evitar possibles erosions. 

La tipologia de la cuneta serà triangular, amb el talús lateral interior 2:1 i l’exterior 1:1. El fons de la cuneta 
anirà com a mínim deu centímetres per sota de la cota de coronació de l’esplanada per tal que pugui drenar 
el ferm i recollir les aigües que s’infiltren dins del mateix. Així, tenint en compte que el gruix del ferm és de 
p.e. 35 cm, i afegint aquests deu centímetres, ens resulta una fondària mitja de cuneta de 45 cm. 

El revestiment de cunetes es realitzarà en tots aquells trams de camí amb una pendent superior al 8%. En el 
cas de que la cuneta sigui revestida i no trepitjable el gruix de formigó serà de 10 cm. En el cas de que sigui 
guals d’accés a finques, el gruix passarà a ser de 15 cm i els talussos laterals interiors es suavitzaran a 6:1 i 
la fondària revestida passarà a ser d’uns 20 cm. 

Es col·locarà drenatge per sota de la cuneta quan sigui necessari, per exemple, en el cas de que el nivell 
freàtic estigui alt, o en el cas de que l’aigua de l’escorrentiu superficial i dels talussos de desmunt s’hagi 
d’evacuar per evitar danyar la plataforma del camí. 

 

11.1.2.11.- Annex núm. 11: Camins: Entradors a finques i passos salvacunetes 

En aquest annex es definiran els criteris utilitzats per  la ubicació dels entradors a les finques. S’ha de fer una 
enquesta als propietaris de les finques de reemplaçament de la concentració per tal de fixar la ubicació dels 
entradors i passos salvacunetes, procurant col·locar el major número d’accessos en els punts alts de les 
finques. La renúncia d’algun accés requereix un document signat pel propietari. 

En els trams de camins amb terraplè, es projectaran entradors en terra amb rampes no superiors al 5% sense 
que en cap cas la rampa de l’entrador introdueixi més de deu (10) metres dins de la finca.  

En el cas que la pendent surti més gran que el 5%, o bé que l’entrador s’introdueixi més de 10 m. dins la 
finca, aquests es faran paral·lels al camí en lloc de perpendiculars.  

Si el desnivell és superior a tres (3) metres, caldrà una esplanada de quatre (4) metres amb una pendent 
inferior al 2% que permeti una correcta incorporació al camí.  

L’amplada dels entradors en terra serà de nou (9) metres. 

També es calcularan els diàmetres dels passos salvacunetes en funció de l’aigua que transporten les 
mateixes. S’ha tenir en compte que el diàmetre mínim de tub a utilitzar serà de 40 cm. 

L’amplada dels passos salvacunetes serà de nou (9) metres, com els entradors en terra, tot i que es podrà 
projectar en una amplada que s’aproximi a nou (9) metres, però que sigui múltiple de la longitud dels tubs de 
formigó a utilitzar. 

11.1.2.12.- Annex núm. 12: Camins: Senyalització i Seguretat vial  

La senyalització es projectarà d’acord amb la normativa legal vigent i amb les recomanacions del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

En el cas de que algun dels camins de concentració parcel·lària connecti amb la xarxa de carreteres, es 
preveurà una senyalització horitzontal i vertical adient. Així, el Projectista es posarà en contacte amb 
l’organisme corresponent per a que doni les recomanacions per a la seva projecció. 

En la resta de casos, la senyalització consistirà en la col·locació de les següents senyals: 

 
- Senyal de velocitat màxima de circulació de ------ Km/h, R-301, a l’inici dels camins principals i en 

llocs intermitjos amb el rètol a sota de “RECORDI”. 
- Senyal de limitació de tonatge a 24 Tn, R-107, a l’inici dels camins principals. 
- Senyal de direccionament de poblacions. 
- Senyal de STOP, R-2, a les cruïlles de camins i d’avís a 150 metres abans de la cruïlla. 
- Senyal de CEDIU EL PAS. 
- Senyal d’estretament, P-17, si hi ha un tram on la calçada s’estrenyi. 
- Senyal d’esllavissada, P-26, en els trams amb esllavissades freqüents. 
- Senyal de corba perillosa a la dreta-esquerra, P-13a i P-13b. 
- Cartell de direccions de poblacions. 
- Cartell d’obra durant la fase d’execució de les obres. 
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Respecte a la seguretat vial, es col·locaran barreres de seguretat en la part externa de la plataforma del camí 
i en aquells trams que, a judici del Projectista siguin més perillosos. El tipus de barrera de seguretat i la seva 
implantació es farà d’acord amb l’Ordre circular 321/95 T i P MOPT. “RECOMENDACIONES SOBRE LA 
CONTENCION DE VEHÍCULOS”. 

11.1.2.13.- Annex núm. 13: Estructures i murs 

El Projecte contindrà un annex d’estructures en el cas que es projectin obres que requereixin càlcul 
estructural. 

Es projectaran murs de contenció de terres en trams on els talussos en desmunt o en terraplè comportin una 
gran ocupació en planta. Preferiblement la tipologia dels murs serà d’escullera de blocs de pedra per diversos 
motius: integració en l’entorn, millor comportament front al drenatge, etc. 

Es comprovarà l’estabilitat al “deslizamiento”, i al “vuelco”, verificant-se uns coeficients de seguretat superiors 
a 1,5 i 2 respectivament. 

11.1.2.14.- Annex núm. 14: Camins: Estructures i Murs. 

El Projecte contindrà un annex d’estructures en el cas que es projectin obres que requereixin càlcul 
estructural. 

Es projectaran murs de contenció de terres en trams on els talussos en desmunt o en terraplè comportin una 
gran ocupació en planta. Preferiblement la tipologia dels murs serà d’escullera de blocs de pedra per diversos 
motius: integració en l’entorn, millor comportament front al drenatge, etc. 

Es comprovarà l’estabilitat al “deslizamiento”, i al “vuelco”, verificant-se uns coeficients de seguretat superiors 
a 1,5 i 2 respectivament. 

11.1.2.15.- Annex núm. 15:Desguassos: Traçat i definició geomètrica. 

En aquest annex es llistaran les coordenades dels eixos i límits d’ocupació dels distints desguassos, així com 
les coordenades dels pous de connexió i registre, si n’hi hagués. 

Els desguassos es traçaran sempre pels fons de vall, tot i que en el cas d’un desguàs obert, serà necessari 
que discorri per la vora d’un camí. 

En el cas de desguassos enterrats, els pous podran tenir diferents tipologies, en funció de la seva finalitat. 
Així, es podrà distingir dos tipus: filtrants i no filtrants. 

Mentre que els pous no filtrants tindran la única funció de permetre la connexió de les instal·lacions de 
drenatge particulars de cada finca a la conducció primària executada per nosaltres; els pous filtrants tindran 
addicionalment, la finalitat d’incorporar les aigües de pluja recollides en aquell punt baix en concret i permetre 
que s’incorporin al drenatge. 

La decisió de que sigui un pou filtrant o no vindrà donada exclusivament pel fet que la conca de recollida 
d’aigües sigui endorrèica o bé la eliminació de les aigües de pluja superficials sigui manifestament dificultós. 

En quant a la ubicació, els pous no filtrants hauran de col·locar-se en punts estratègics on la connexió dels 
drenatges de les finques no suposi tenir que travessar la finca veïna, sinó que es pugui fer des de la pròpia. 

 

11.1.2.16.- Annex núm. 16: Desguassos: Dimensionament 

En aquest annex s’ha de fer una correcta diagnosi de la situació actual i de la situació futura, es a dir, quan 
tota l’àrea d’estudi es trobi transformada en reg. Es per això que serà molt important fer la projecció i preveure 
els problemes de drenatge que es podran donar en un futur. 

El càlcul dels desguassos que s’exposa a continuació està basat en “Drenaje agrícola y recuperación de 
suelos salinos” de Fernando Pizarro. 

S’entendran com a drenatges les canonades a instal·lar per drenar les finques o parcel·les i com a 
desguassos les canonades o canals que recullen les aigües provenint dels drenatges. L’objecte d’una obra de 
concentració parcel·lària consisteix en el disseny i dimensionament dels desguassos o col·lectors que 
recullen les aigües d’aportació dels drenatges interiors de les finques amb potencialitat de presentar 
problemes d’entollament o de salinitat un cop hagin estat posades en reg.  
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El disseny i dimensionament hidràulic dels desguassos es farà tenint en compte les següents hipòtesis: 

 
-  La totalitat de finques de la conca amb problemes de drenatge tenen executat el seus sistemes de 

drenatge interiors, els quals estan connectats als diferents pous del nostre drenatge subterrani o bé a les 
rases dels desguassos oberts. 

-  Tots els terrenys objecte de l’acció del drenatge que no tinguin una permeabilitat superior a un mínim de 
0,05 m/dia tenen poques possibilitats de ser millorats per un sistema de drenatge. Per tant, quedaran 
exclosos d’una millora amb desguassos. 

-  Sempre que sigui possible seria recomanable dimensionar un desguàs subterrani enlloc d’un desguàs a 
cel obert. Això és degut a que els desguassos oberts hauran de ser capaços de transportar l’escolament 
superficial que es pugui produir en una pluja, lo qual suposa cabals molt grans en el cas de pluges molt 
intenses. 

-  En cas que sigui necessària una aportació addicional d’aigua derivada d’un rentat de les sals, s’haurà de 
tenir en compte aquesta dotació addicional. 

El tipus de desguàs a projectar, es a dir, a cel obert o bé enterrat, dependrà del resultat dels càlculs. Així, si 
del dimensionament hidràulic resulta una canonada menor o igual de 80 cm, el desguàs es farà soterrat. Per 
a seccions resultants majors a la d’una canonada de 80 cm, el drenatge es farà a cel obert en forma de canal 
trapezoïdal. En aquest cas, la secció hidràulica no solament haurà de ser capaç de transportar l’aigua 
procedent dels drenatges de les finques, sinó que també es calcularà per a transportar la provenint de 
l’escolament superficial per a la pluja de deu anys de període de retorn. 

S’inclou en aquesta xarxa de desguassos del projecte d’obra, els anomenats drenatges interceptors o de 
cintura que s’ubiquen a mitja vessant o al peu d’un glacis per tal d’interceptar les aigües superficials i 
subsuperficials recollides per aquestes vessants i que anirien a parar a la vall. 

Per a l’elaboració del projecte de desguassos caldrà obtenir prèviament les dades llistades al punt 11.1.7.2 

El càlcul del cabal a aportar pels drenatges de les finques, previ al càlcul dels desguassos, es farà preveient 
com a unitats d’estudi les masses que composen els polígons de concentració parcel·lària i no les finques. 

Per a calcular la secció dels desguassos s’utilitzarà la fórmula de Manning amb un coeficient n=0,015 o 
superior en cas de preveure sedimentació. 

Un cop fet el dimensionament hidràulic, s’haurà de comprovar que la secció resultant sigui estable a 
l’erosió/sedimentació i estable mecànicament. Així, els desguassos oberts es comprovaran pel mètode de la 
força tractiva, així com per l’estabilitat de talussos pel mètode de Bishop simplificat amb el cercle pèssim de 
peu. En cas de necessitar revestiment, es tindrà que tenir en compte les condicions previsibles de 
manteniment.  

En el cas de desguassos enterrats, es comprovaran per a diversos aspectes: 

 
- Sedimentació de les canonades mitjançant el mètode de càlcul de la força tractiva tenint en compte el 

seu funcionament a velocitat màxima amb el 80%  i al 20% de la secció plena. 
- L’estabilitat de les rases durant l’execució de l’obra per tal de preveure la inclinació dels talussos de la 

secció tipus i/o determinar les mesures de seguretat a prendre durant l’obra. 
- La resistència mecànica de les canonades es comprovarà aplicant les especificacions del “Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per la Instal·lació de Canonades de Sanejament” i en cas de 
necessitar el càlcul resistent s’emprarà per a tubs de PVC o PRFV el criteri RCE (resistència 
circumferencial específica), o per a canonades de formigó la resistència al esclafament per generatrius 
oposades. 

 

Fonamentalment, existeixen dos criteris de dimensionament de desguassos: el de l’època de reg i el de 
l’època de pluja. El dimensionament hidràulic es farà pel més restrictiu d’aquests dos criteris. 

11.1.2.16.1. Criteri de l’època de reg 

Quan s’aplica un reg, la major part de l’aigua infiltrada es retinguda pel sòl, que eleva el seu contingut 
d’humitat fins a arribar a la capacitat de camp. L’excés d’aigua infiltrada eleva el nivell freàtic fins a una alçada 
que, a vegades, arriba a la superfície del terreny. El criteri de drenatge per a l’època del reg estableix que “N” 
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dies desprès de l’aplicació del reg, la capa freàtica deurà d’haver descendit fins a una fondària de 
determinada pel tipus de cultiu i que es relaciona a la taula següent: 

 

CULTIUS FONDÀRIA (m) 

Farratges  Sols de textura 
fina 

0,7 

(N=4 dies) Sols arenosos 0,5 

Hortalisses (N=3 dies) 0,5-0,8 

Cultius extensius (N=3 dies) 0,9-1,2 

Fruiters (N=3 dies) 1,2-1,5 

Per al càlculs dels drenatges amb el criteri del reg, es podran utilitzar les fórmules del règim permanent, donat 
que s’està parlant d’un tipus de reg com és el d’aspersió o bé el degoteig on les aportacions són constants. 
Així, el cabal que circularà pels desguassos en el seu extrem final serà igual a: 

 

      Q = R · A 

 

On R correspon al producte del cabal instantani per Ha i el percentatge de percolació d’un reg per aspersió i 
A és l’àrea de la conca afectada pel desguàs. 

Com a exemple, si s’estima una dotació aplicada per Ha. en el mes de màximes necessitats de 1.300 m3/Ha, i 
unes pèrdues del 20% en un reg per aspersió, aquest cabal seria 0,36 m3/h. i Ha. 

 

11.1.2.16.2. Criteri de l’època de pluges 

En quant al dimensionament per les pluges, es permet que com a conseqüència de les precipitacions, la capa 
freàtica s’elevi fins  a una fondària donada mesurada des de la superfície del terreny, amb una freqüència de 
5 cops per any. La idea és que es restableixi el nivell freàtic normal al cap de quatre dies. En quant a la 
fondària, es relaciona a la següent taula: 

 

DIES DESPRÉS 
PLUJA 

FONDÀRIA CAPA FREÀTICA (m) 

 Farratges Extensius Fruiters 

0 0,3 0,5 0,9 

1 0,5 0,8 1,1 

2 0,7 1 1,2 

3 0,8 1,1 1,3 

 

Es defineix la pluja crítica com la pluja que es dóna cinc cops per any com a màxim. Quan la pluja crítica és 
de reduïda duració,(menys de 6 hores) es pot aplicar les fórmules per al règim variable i  la càrrega 
instantània, es a dir, la fórmula de Glover-Dumm per a calcular l’espaiament dels drenatges. En cada cas 
s’hauria de calcular la part R que s’infiltra de la pluja, per a lo qual s’haurien d’aplicar uns coeficients 
d’escorrentia. Malgrat això, excepte en casos justificats, es recomana equiparar R a la precipitació real.  

El cabal a eliminar pels desguassos ve donat per la expressió: 

 

      Q = R · A  / 96 
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On R correspon a la pluja crítica en metres i A és l’àrea de la conca afectada pel desguàs en metres 
quadrats. 

Per exemple, si es considera una pluja crítica de 40 mm, el volum total d’aigua acumulada per Ha és de 400 
metres cúbics, que hauran de ser evacuats en un temps màxim de 96 hores (4 dies), resultant-ne un cabal 
total de 4,17 m3/h a evacuar per Ha. 

 

 
11.1.2.17.-  Annex núm. 16: Finques: Condicionament 

Aquest annex inclourà una descripció dels tipus d’actuacions a realitzar per al condicionament de finques. 

Es pot diferenciar tres tipus principals d’actuacions en el condicionament de finques: eliminació de marges, 
eliminació de camins antics i altres actuacions. 

11.1.2.17.1. Eliminació de marges 

És recomanable la no eliminació dels marges i per tant el Projectista aplicarà criteris restrictius. 

Dintre de l’eliminació de marges es pot distingir dues possibilitats: marge de terres o be marge de pedres. 

La raó d’aquesta distinció ve donada per la diferent metodologia d’eliminar els mateixos, doncs en el cas dels 
marges amb pedra, s’haurà d’excavar una rasa al peu del marge on poder abocar les pedres del mateix. Un 
cop eliminada la paret de pedres, es procedirà a l’eliminació com en el cas de la tipologia de marges sense 
pedres, es a dir, procedint a desmuntar el marge de dalt a baix mitjançant un bulldozer o similar i acumulant 
les terres al peu del mateix marge. El resultat ha de ser una pendent màxima del 5%. 

En fase de projecte s’haurà de distingir i definir el preu de les diferents actuacions segons el material de que 
està fet el marge i la seva alçada, tot i que s’ha de tenir en compte que en el condicionament de finques 
només es contemplarà l’eliminació de marges a partir d’un metre d’alçada i no d’alçades menors. 

 

TIPOLOGIA MARGES SENSE PEDRA MARGES AMB PEDRA 

1a 1 – 2 m   

1b  1 – 2 m  

2a 2 – 3 m  

2b  2 – 3 m 

3a 3 – 4 m  

3b  3 – 4 m 

Per al càlcul del preu dels diferents tipus de marges es partirà del preu per metre cúbic de desmunt, calculant 
en un cas hipotètic per a cada alçada el volum de desmunt i el cost per metre lineal d’eliminació.  

Per a marges més grans de 4 metres d’alçada serà convenient fer un aixecament taquimètric del mateix. El 
preu de cadascun dels marges de més de quatre metres d’alçada estarà justificat a partir dels volums de 
desmunt resultants de la cubicació d’aquests per mitjans topogràfics.  

En els casos on, per la supressió dels marges l’erosió pugui aparèixer, s’haurà de justificar la no existència de 
risc d’erosió per aquesta actuació. 

L’avaluació del risc d’erosió es farà calculant la pèrdua de sòl i contrastant-ho amb la tolerància del mateix sòl 
segons criteri de manteniment de la productivitat. 

 
- El càlcul de pèrdua del sòl es farà segons el model USLE (equació universal de pèrdues de sòl), ja 

que només s’ha de considerar aquest cas de supressió de marges l’erosió laminar i en xaragalls. 

 

      A = R·K·L·S·C·P 
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Pel que fa a la consideració dels factors revisats (RUSLE, 1988) només el factor topogràfic L·S i 
pràctiques de conservació P podran ser aplicats.  

 

El factor K d’erosionabilitat del sòl s’haurà d’haver calculat a l’estudi de sòls. 

 

El factor L·S es deduirà de la cartografia 1:2000 

 

El factor C o factor de cultiu s’ha d’obtenir de la mateixa combinació de cultius de referència que 
per al càlcul de necessitats de reg i drenatge i també d’acord a la distribució de l’índex R al llarg de 
l’any. 

El factor P o de pràctiques de conservació de sòls s’obtindrà a partir de les taules USLE 

Per al càlcul del factor R, índex d’erosionabilitat pluvial, utilitzi’s la regressió ICONA-1988 per a la 
zona III: 

 

R = e0,754 · T2
1,031 · T10 

-0,828 · F -0,482 Pmax
1,628 · Mr 

-1,22 · Mv
0,536 · F24

0,8 · e -0,157 

  

Pmax valor mig anual de la màxima pluja mensual (mm) 

F24 valor mig dels quocients entre la pluja màxima en 24 hores de cada any elevada al 
quadrat, i la suma de les màximes en 24 hores de tots els mesos d’aquest mateix any. 

Mr precipitació mitja pel període octubre-maig (mm) 

Mv precipitació mitja pel període juny-setembre (mm) 

F valor mig de l’índex d’agressivitat de la pluja de Fourier  

T2 pluja màxima en 24 hores amb període de retorn de dos anys 

T10 pluja màxima en 24 hores amb període de retorn de 10 anys  

 
- Per a la tolerància de pèrdua de sòl, a falta de dades locals, s’aplicarà el criteri de la taula següent: 

 

TOLERÀNCIA DE PÈRDUA DE SÒL PER A DIFERENTES FONDÀRIES D’ARRELS 
(Tn/Ha·any) 

Fondària 
arrels 
(cm) 

 Substracte 
favorable, 

renovable per 
maneig i conreu 

Substracte desfavorable, 
renovació per conreu 

inviable econòmicament 

Classificació FAO-
Pnuma-UNESCO 

(1981) 

0-25  2.2 2.2 

25-50  4.5 2.2 

50-100  6.7 4.5 

100-150  9.0 6.7 

Nul·la o lleugera 

>150  11.2 11.2 

>100 Textura mitjana, 
permeabilitat 
moderada 

12.5 – 15 

(segons fertilitat) 

 

moderada 

>100 Textura sorrenca 4 - 6  

>150 Textura sorrenca  4.6 

Nul·la o lleugera 



          PLECS DE PRESCRIPCIONS     

PLP-24v04        Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la   
redacció de projectes d’obres de concentració parcel·laria 

PLP-24v04 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’obres de concentració parcel·lària  (22.05.12)  Pàgina 30 de 49 

>150 Sorrencs / 
argilencs 

6 - 8  

>150 Argilosos fèrtils 12.5  moderada 

 
- A efecte de determinar la longitud de vessant i la pendent màxima admissible d’una parcel·la (factor 

topogràfic L·S de l’equació USLE) és suficient amb el model esmentat; però en el cas d’haver de 
considerar el comportament de vessants complertes per  a estudiar la necessitat d’actuacions de 
conservació del sòl es recomana el plantejament d’un model de solució analítica (preferiblement 
Meyer-Wischmeier) sempre que els coeficients de cadascun dels subprocessos estiguin suficientment 
justificats per l’experiència o per la bibliografia. 

En aquest annex s’inclourà una taula on es relacionaran les actuacions u obres de condicionament per finca 
per finca. En la mateixa taula o bé en una altra del mateix estil es llistarà els números de polígon i finca de 
reemplaçament a condicionar, amb el nom del propietari i la valoració total per finca del conjunt d’obres de 
condicionament  que té associades  

En el cas dels marges de pedra, s’haurà de tenir en compte a l’hora de pressupostar-los que cal incrementar 
l’amidament amb els metres cúbics d’excavació en rasa i els metres cúbics de rebliment amb les roques del 
marge en qüestió. 

11.1.2.17.2. Eliminació de camins antics 

En quant a l’eliminació de camins, es calcularà un preu mig per metre lineal en el cas que no hi hagi un 
moviment de terres important. 

En el cas que el camí discorri per una zona accidentada i el condicionament de la finca suposi un volum 
important de moviment de terres, es farà un amidament més acurat, realitzant un aixecament taquimètric del 
mateix. El cost es calcularà diferenciant entre el volum de terra a aportar o a desmuntar i el volum de terra 
vegetal a aportar per cada tram.  

11.1.2.17.3. Altres actuacions 

Es detallaran individualment els condicionaments de finques consistents en l’execució de baixadors, retirada 
d’afloraments de pedra, retirada de runa, enderroc de construccions, aportacions de terra vegetal, arrencada 
d’arbres, etc. 

11.1.2.18.- Annex núm. 18. Finques: Afitaments 

Es llistaran per cadascuna de les finques de la concentració parcel·lària el conjunt de fites que les delimiten. 

Es llistaran les fites correlativament segons el seu número, juntament amb les seves coordenades (X,Y) en el 
sistema UTM amb un grau de precisió centimètric. 

A més a més, es llistaran les coordenades de les bases de replanteig que serviran de punt de partida per al 
replanteig de les fites, i dels vèrtexs geodèsics que han servit de referència per crear la xarxa de bases de 
replanteig. 

Es caracteritzaran les fites segons siguin fites de vèrtexs d’alineacions (mida gran) o fites mitjeres auxiliars, 
per a la visibilitat de l’alineació (mida petita si són a la vegada visibles els dos vèrtexs extrems i la mitjera, fita 
gran si no són visibles tots dos extrems a la vegada). No es col·locaran fites mitjeres en aquells llindars 
coincidents amb un accident natural tal com peus de marges, fons o caps de sèquia, vora de camí excepte 
camins a eliminar). 

Les fites es projectaran de tal manera que es col·loquin semienterrades i sense cap mena de formigonat “in 
situ”. La raó d’això obeeix al fet de que, posteriorment, durant l’execució de les obres de transformació en 
regadiu, moltes d’aquestes fites s’hauran d’enretirar per poder passar les canonades. 

11.1.2.19.-  Annex núm. 19: Justificació d’amidaments.   

En aquest annex es relacionaran els llistats de superfícies i volums de terraplè i desmunt de cadascun dels 
trams de camí projectats en el projecte d’obra de concentració parcel·lària, així com la mateixa relació de 
dades que afecti als trams de desguassos dissenyats a l’àrea d’actuació. Es farà el mateix per les obres de 
condicionament de finques en cas que s’hagi fet l’aixecament taquimètric pertinent.  
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En el cas de que estigui previst executar les obres de transformació en regadiu posteriorment a les de 
Concentració Parcel·laria, no es contemplarà l’execució de la capa de base en el Projecte d’Obra de 
Concentració Parcel·laria. Tot i això, es reflectirà en aquest annex l’amidament i el pressupost de la capa 
base a executar desprès de les obres del reg. Es per això que caldrà exigir en aquests casos que sigui la 
capa de sub-base la que tingui una plasticitat  entre el quatre i el sis per cent, donat que serà directament 
sobre aquesta capa que els vehicles circularan.  

11.1.2.20.-  Annex núm. 20: Vies pecuàries. 

 

Aquest annex inclourà una taula amb la longitud i l’amplada d’ocupació de cadascuna de les vies pecuàries 
existents a l’àrea de la zona de concentració parcel·lària en estudi, així com un plànol a l’escala més adient 
amb la distribució dels camins ramaders a la nova xarxa viària de la zona concentrada. 

Per altra banda, també ha d’incloure la referència del registre de camins ramaders de Medi Ambient, 
longituds, amplades i definició literal dels punt extrems dins de l’àrea del projecte. 

11.1.2.21.-  Annex núm. 21: Jaciments arqueològics i altres elements d’interès general. 

En aquest annex s’inclourà una taula amb la relació de jaciments arqueològics llistant el nom i tipus de 
jaciment, cronologia, estat de conservació i emplaçament  de cadascuna de les restes existents a la zona. 
S’inclourà també un plànol a l’escala més adient segons l’extensió de la zona de concentració parcel·lària.  

Altres elements d’interès a conservar són arbres monumentals, alguns paredats amb valor arquitectònic i 
cultural, algunes cabanes de volta, algunes basses naturals i aiguamolls. 

11.1.2.22.- Annex núm. 22: Estructuració de les obres projectades 

Amb l'objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels pressupostos, 
les obres projectades s'estructuraran de nivell superior a inferior, en: 

OBRA 

SUBOBRA 

CAPÍTOL 

OBRA ELEMENTAL 

ACTIVITAT 

Les ACTIVITATS estan constituïdes per les PARTIDES D'OBRA. 

En l'esmentada organització caldrà tenir en compte l'estructuració considerada en el model que facilita 
INFRAESTRUCTURES.CAT, i que s'adaptarà a les necessitats que es derivin del desenvolupament de detall 
del Projecte. 

Les partides d'obra hauran d'ajustar-se a la codificació del Banc de Preus de INFRAESTRUCTURES.CAT, 
per tal de fer-les aptes envers al seu aprofitament i tractament informàtic posterior, i en base a la seva 
metodologia, per a l'establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat de les obres que 
gestiona. 

Aquest annex es materialitzarà amb les llistes resultants de l'estructuració de les obres projectades per a 
cada nivell considerat. 

11.1.2.23.- Annex núm. 23: Serveis afectats. 

El Projecte inclourà un annex de Serveis afectats en el que quedin recollits tots els serveis existents a la zona 
de projecte i siguin susceptibles d’ésser afectats per les obres de concentració parcel·lària. 

Per la seva localització i identificació es farà una visita de camp per tal d’inventariar els serveis visibles i 
posteriorment es recollirà tota la informació del projecte de concentració parcel·lària on es relacionen les 
respostes de les diferents companyies de serveis (FECSA, TELEFÒNICA, GAS NATURAL) als requeriments 
dels tècnics de concentració. Així mateix, es contactarà amb l’ajuntament corresponent per tal de que 
descrigui la totalitat de serveis que té el municipi al llarg de la zona afectada per la concentració parcel·lària. 
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Es preveu la reposició dels serveis afectats, realitzant la valoració econòmica, incloent el seu cost dins del 
pressupost d’execució material, sigui quina sigui la companyia afectada. 

11.1.2.24.- Annex núm. 27: Reposició de regs. 

En el cas que dins la zona de concentració parcel·lària hi hagi un grup de parcel·les amb algun sistema de 
reg, encara que sigui a precari, el Projectista es posarà en contacte amb la comunitat de regants 
corresponent pe tal de determinar com es projectarà la reposició de regs. En cas de que el reg sigui a precari, 
i si desprès de la concentració parcel·lària està previst transformar en regadiu la zona, es podrà proposar a la 
comunitat de regants la possibilitat de no reposar les infraestructures de reg, contemplant-se en el pressupost 
exclusivament l’enderroc de les mateixes. 

 

En el cas de que es decideixi reposar el reg, es farà un aixecament taquimètric de la zona en qüestió per tal 
de definir el traçat actual de les canonades i/o les sèquies. A més, es dibuixarà i s’inclourà en aquest annex 
un plànol en planta de la distribució de totes les infrastructures de reg que seran afectades. 

Es proposarà un traçat de les noves canonades o sèquies a la comunitat de regants. En la reunió que 
s’aprovi el mateix, s’aixecarà i es signarà una acta que serà inclosa en aquest annex. 

S’inclourà també en aquest annex un llistat de les coordenades per al replanteig de les canonades, preses de 
reg, derivacions i totes les infrastructures de reg a reposar. 

En el cas de les sèquies que s’hagin d’eliminar, s’indicarà si simplement s’ha de colgar amb terres o a més 
s’han d’eliminar els marges. En aquest darrer supòsit, s’haurà de fer referència a l’annex núm. 19 i Finques: 
Condicionament 

La valoració de la reposició de regs s’inclourà dins el pressupost d’execució material. 

11.1.2.25.- Annex núm. 25: Expropiacions i servituds 

En aquest annex s’hauran d’incloure els terrenys afectats per l’execució pròpiament de les obres, incloent els 
desviaments dels serveis afectats, els desviaments provisionals de la xarxa viària afectada per les obres i la 
reposició de regs i desguassos. 

S’han de fixar i valorar acuradament les ocupacions temporals degudes a l’execució d’aquest tipus d’obres 
(anomenades també pèrdues de collita), donat que és pràctica comú la signatura de nombrosos mutus 
acords amb els propietaris pel pas de les canonades i camins, unitats d’obra que originen el 95 % del total de 
les superfícies afectades per les obres, amb la condició d’abonar aquesta pèrdua de collita i la corresponent 
valoració de la servitud imposada. 

Criteris per fixar les expropiacions, servituds i ocupacions temporals. 

 
1. Obres 

 
a) En les ocupacions definitives, i al menys que s’indiqui el contrari, les expropiacions s’estendran fins a 

una franja d’una amplada de 3 m respecte la superfície realment ocupada per les obres. Així doncs, 
per exemple, els canals disposaran de franges paral·leles d’una amplada de tres metres a cada costat 
del canal, comptades a partir del cap de les cunetes de cap de desmunt i de peu de terraplé; les 
basses disposaran d’un corredor perimetral de tres metres d’amplada comptat a partir de la cuneta de 
cap de desmunt i de la cuneta de peu de terraplé, etc. Aquesta regla general s’haurà d’ajustar en els 
llocs on el cost d’aquesta expropiació justifiqui una reducció de la mateixa. 

 
b) En les ocupacions temporals, i al menys que s’indiqui el contrari, les ocupacions temporals 

s’estendran fins a una franja d’una amplada de 5 m respecte a la superfície expropiada per les obres. 
Aquesta regla general s’haurà d’ajustar en els llocs on el cost d’aquesta ocupació justifiqui una 
reducció de la mateixa. 

 
2. Canonades. 

 



          PLECS DE PRESCRIPCIONS     

PLP-24v04        Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la   
redacció de projectes d’obres de concentració parcel·laria 

PLP-24v04 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’obres de concentració parcel·lària  (22.05.12)  Pàgina 33 de 49 

a) En les zones on s’ha realitzat el procés de concentració parcel·laria, s’ha imposat una servitud a les 
finques en una franja paral·lela al costat dels camins de 10 m, i franges centrades en els eixos dels 
drenatges també de 10 m. Per aquests motius, les canonades s’han d’instal·lar en aquestes resultant-
ne: 

 
a) Servitud d’aqüeducte: Es mantindran les fixades en el procés de concentració parcel·laria, on 

s’han establert dues franges paral·leles als camins, una a cada costat, i una franja centrada 
en els eixos dels drenatges, havent-se d’ubicar en aquestes el traçat de les canonades i les 
arquetes i els pericons. En els casos on el traçat de les canonades, la ubicació d’arquetes i 
pericons, les amplades de les excavacions o altres motius tècnics justifiquin el no respecte 
estricte d’aquestes franges, s’establiran en el projecte les servituds corresponents, 
desglossant-les en les incloses dins les franges anteriorment definides i la resta. 

 
b) Ocupacions temporals i definitives: Es limitaran a les franges fixades com a servitud 

d’aqüeducte en el procés de concentració parcel·laria. En els casos on aquestes franges no 
siguin suficients per l’execució de les obres, s’establiran en el projecte les ocupacions 
temporals i definitives, desglossant-les en les incloses dins les franges anteriorment definides 
i la resta. 

 
b) En el cas que s’hagin d’instal·lar canonades fóra de la zona concentrada, s’hauran de diferenciar els 

trams de les xarxes de canonades on hi ha un camí paral·lel dels trams on no hi és, i per tant es fixa 
les següents servituds i ocupacions per les canonades: 

 
i) Amb paral·lelisme amb camins: 

 
a) Servitud d’aqüeducte: Es fixarà una franja de 10 m d’amplada total, 5 m a cada costat de l’eix 

de la canonada com a servitud d’aqüeducte. En aquesta s’emplaçaran les arquetes i els 
pericons de reg. En els casos on la ubicació d’arquetes i pericons, les amplades de les 
excavacions o altres motius tècnics justifiquin un augment i/o modificació d’aquesta servitud, 
s’establirà aquesta en el projecte, desglossant-la segons aquestes dues situacions. 

 
b) Ocupacions temporals i definitives: Es fixen les següents franges, dins les quals s’han 

d’executar les obres i construir les arquetes i pericons. En els casos on tècnicament sigui 
necessària una major ocupació temporal o definitiva, es fixaran en el projecte aquestes, 
desglossant-les segons aquestes dues situacions. 

 
(1)   315 mm   6 metres. 
(2) 315    800 mm  10 metres. 
(3) 800    1500 mm  14 metres. 
(4) 1500    2500 mm  18 metres. 

 
ii) Sense paral·lelisme amb camins: 

 
a) Servitud d’aqüeducte: Es fixarà una franja de 10 m d’amplada total, 5 m a cada costat de l’eix 

de la canonada com a servitud d’aqüeducte. En aquesta s’emplaçaran les arquetes i els 
pericons. En els casos on la ubicació d’arquetes i pericons, les amplades de les excavacions 
o altres motius tècnics justifiquin un augment i/o modificació d’aquesta servitud, s’establirà 
aquesta en el projecte, desglossant-la segons aquestes dues situacions. 

 
b) Ocupacions temporals i definitives: Es fixen les següents franges, dins les quals s’han 

d’executar les obres i construir les arquetes i pericons de la xarxa de reg. En els casos on 
tècnicament sigui necessària una major ocupació temporal o definitiva, es fixaran en el 
projecte aquestes, desglossant-les segons aquestes dues situacions. 
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(1)   315 mm   10 metres. 
(2) 315    800 mm  14 metres. 
(3) 800    1500 mm  18 metres. 
(4) 1500    2500 mm  22 metres. 

 
3. Serveis afectats 

 
a) Els criteris vindran fixat per l’Administració u Organisme competent. 

 
4. Desviaments de la xarxa viària. 

 
a) Els criteris vindran fixat per l’Administració u Organisme competent. 

 
5. Reposició de regs i desguassos. 

Per a confeccionar aquest annex, caldrà desenvolupar els apartats següents: 

11.1.2.25.1. Memòria 

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més significatives. 

Els apartats a desenvolupar en la memòria seran: 

 
1. Descripció i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades). 
2. Criteris adoptats, en els punts següents: 

a) Línia d’expropiació. 
b) Descripció i tipus de terrenys afectats. 
c) Justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha, basada en 

l’article 108 de la Llei d’Expropiacions. 
3. Valoració dels terrenys (especificant que no té caràcter vinculant). 

Es realitzarà una valoració acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es considerin 
singularment importants, a més de les "superfícies a expropiar" i de les "superfícies a ocupar". 

En definir les ocupacions temporals durant les obres no bastarà la indicació d’un criteri genèric (p.e., 
l’ocupació d’una franja de terreny d’una certa amplada), sinó que s’han d’estudiar els punts singulars on no 
sigui possible l’aplicació dels criteris generals, s’ha de definir en ells l’ocupació compatible amb els 
condicionants de l’entorn i s’han de preveure les modificacions que calguin dels mètodes normals de treball 
com a conseqüència de les restriccions en les ocupacions, valorant-se el sobrecost de les unitats d’obra si 
s’escau. 

Es de suma importància l’apartat anterior en el cas d’obres urbanes o quan es poden afectar construccions i 
plantacions de manera que en aquests casos s’ha de reduir les servituds i les ocupacions a la mínima 
amplada per tal d’executar les obres d’acord amb la realitat física del medi. 

11.1.2.25.2. Plànols. 

Els plànols d’expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el màxim nivell de definició, seria 
desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre) segons queda detallat en el 
Manual d’Estructuració Informàtica dels projectes redactats per INFRAESTRUCTURES.CAT. No portaran les 
corbes de nivell com a fons i només apareixerà la planimetria, en base a la qual s’indicaran clarament els 
límits de la parcel·la, sub-parcel·la, núm. de polígon, límit de Termes Municipals, límit d’expropiacions i el 
núm. de finca afectada. Als plànols s’hauran de diferenciar les expropiacions de les servituds i ocupacions. 

Cal indicar que la informació cadastral és habitualment no coincident amb la cartografia lliurada per 
INFRAESTRUCTURES.CAT. Per aquest motiu, i donat que la cartografia té una precisió major que la 
delimitació cadastral, el Projectista haurà de realitzar les correccions necessàries a aquesta última per tal que 
coincideixi amb la cartografia lliurada, sempre i quan aquestes modificacions no representin variacions, en 
més o menys, en la superfície de les parcel·les superiors a un cinc (5) per cent. En aquest darrer supòsit 
s’exposarà a INFRAESTRUCTURES.CAT per tal que aquesta doni les directrius per solucionar-ho. 
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Els plànols a incloure en aquest apartat seran: 

 
1. Plànols generals. 

a) Plànol índex i de situació i emplaçament, a escala 1:25.000 o bé 1:50.000, segons l’extensió de les 
obres projectades. 

b) Plànol esquemàtic del conjunt de les obres (si s’escau). 
c) Plànol de conjunt a escala 1:5.000 o bé 1:10.000, segons l’extensió de l’obra, sobre la cartografia 

lliurada per INFRAESTRUCTURES.CAT. En aquest plànol hi figurarà la distribució de fulls dels 
plànols de planta, convenientment juxtaposats. 

2. Obres principals. 
a) Plànols de planta, a escala 1:1.000 o bé 1:2.000, segons detall necessari, sobre la cartografia lliurada 

per INFRAESTRUCTURES.CAT, on es grafiaran les expropiacions, servituds i ocupacions, 
diferenciant-se clarament cadascuna d’elles. 

b) Perfils longitudinals a escales 1:1.000 horitzontal i 1:100 vertical. 
c) Seccions tipus. 

3. Serveis afectats. 
a) Plànols de planta, a escala 1:1.000 o bé 1:2.000, segons detall necessari, sobre la cartografia lliurada 

per INFRAESTRUCTURES.CAT, on es grafiaran les expropiacions, servituds i ocupacions, 
diferenciant-se clarament cadascuna d’elles. 

b) Seccions tipus. 
4. Desviament de la xarxa viària. 

a) Plànols de planta, a escala 1:1.000 o bé 1:2.000, segons detall necessari, sobre la cartografia lliurada 
per INFRAESTRUCTURES.CAT, on es grafiaran les expropiacions, servituds i ocupacions, 
diferenciant-se clarament cadascuna d’elles. 

b) Seccions tipus. 
5. Reposició de regs i desguassos. 

a) Plànols de planta, a escala 1:1.000 o bé 1:2.000, segons detall necessari, sobre la cartografia lliurada 
per INFRAESTRUCTURES.CAT, on es grafiaran les expropiacions, servituds i ocupacions, 
diferenciant-se clarament cadascuna d’elles. 

b) Seccions tipus. 

11.1.2.25.3. Relació de béns i drets afectats i els seus titulars 

Amb independència del plànol parcel·lari amb la relació individualitzada dels titulars dels béns i drets afectats, 
s'identificaran les propietats i es desenvoluparà la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats 
(segons model facilitat per INFRAESTRUCTURES.CAT) amb la descripció de tots els seus aspectes 
materials i jurídics: 

 

- Nom, domicili i telèfon del titular. 

- Nom, domicili i telèfon dels arrendataris, si és el cas. 

- Núm. de finca afectada. 

- Polígon. 

- Parcel·la. 

- Sub-parcel·la. 

- Superfície ocupada. 

- Naturalesa, aprofitament i classe dels béns afectats. 

 

Totes les dades anteriors han d'haver-se obtingut necessàriament i sense excepció mitjançant la conjunció de 
dades cadastrals obtingudes en: els Ajuntaments i centres de gestió cadastrals, Comunitats de Regants, 
Registres de la Propietat mitjançant consulta dels llibres (no és necessari certificacions) i dades obtingudes 
sobre el terreny. 

S'estendran fitxes parcel·làries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el Servei 
d'Expropiacions la confecció de les actes prèvies a l'ocupació. 
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Aquest imprès s’agruparà necessàriament per termes municipals, i es diferenciaran les Expropiacions de les 
ocupacions temporals i de la reposició dels Serveis Afectats. 

D'acord amb els annexes anteriors, caldrà adjuntar la relació de béns i drets afectats i els seus titulars com a 
conseqüència dels serveis afectats, desviaments de la xarxa viària i reposició de regs i desguassos, amb els 
mateixos requisits establerts anteriorment. 

La documentació tant gràfica com escrita haurà d'ésser subministrada a part amb suport informàtic, amb 
disquets independents de la resta dels del Projecte. Pel que fa a la part gràfica es lliurarà amb format DXF i 
per l'escrita amb disquets amb format Word per a Windows o compatible. 

 

 

 

11.1.2.26.- Annex núm. 26: Organismes i Administracions on s’han de tramitar Permisos i Llicències 

El Projectista detallarà en una relació tots els Organismes, Administracions, etc. a les quals el Departament, 
INFRAESTRUCTURES.CAT, el Director de les Obres o el Contractista s’haurà d’adreçar per obtenir tots els 
permisos, llicències, etc. necessaris per l’execució de les obres, indicant quin permís s’ha de tramitar a cada 
organisme. 

Així mateix, s’haurà d’incloure la documentació derivada de les gestions, prescripcions, acords, etc. (p.e. 
actes), que durant el període de redacció del Projecte s’han generat per part del Projectista, per part dels 
Organismes i Administracions o per ambdós conjuntament, envers a les obres projectades, i que per tant, 
podran aportar informació valuosa a l’hora de demanar els corresponents permisos. 

El Projectista haurà de tenir present que en aquest tipus de projectes, gairebé sempre s’hauran d’adreçar 
com a mínim a les següents Administracions: 

 
 Agència Catalana de l’Aigua pel creuament de lleres públiques. 
 Ministeri de Foment, Departament de Territori i Sostenibilitat i/o Diputacions pels accessos a la xarxa 

viària. 

11.2.- DOCUMENT NÚM.2: PLANOLS 

1.-Plànols generals. 
a) Plànol índex i de situació i emplaçament. 
b) Plànol esquemàtic del conjunt de les obres  
c) Planta de conjunt a escala 1:5000 en original DIN-A1 
d) Plantes a escales 1:1000 en original DIN-A1 
e) Parcel·lació original. 
f) Parcel·lació final. 
g) Zones d’especial atenció 

a) Masses comunes, parcel·les de l’Ajuntament, parcel·les amb titularitat pública, béns de domini 
públic, abocadors, jaciments arqueològics i altres elements d’interès general. 

b) Zones de préstecs i finques compromeses per extracció de tot-ú. 

2.- Camins (organitzats individualment per camins les plantes i els perfils longitudinals i transversals): 
a. Planta general 
b. Seccions tipus 
c. Plantes a escala 1:1000 en original DIN-A1 i perfils longitudinals a escala 1:1000 horitzontal i 

1:100 o 1:200 vertical en original DIN-A1 
d. Perfils transversals a escala 1:200 en original DIN-A1 
e. Drenatges transversals i longitudinals 

i) Seccions tipus 
ii) Plantes 
iii) Detalls 

f. Entradors i passos salvacuneta 
i) Seccions tipus 
ii) Plantes 
iii) Detalls 
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g. Senyalització i Seguretat vial 
i) Plantes 
ii) Detalls 

3.-Drenatges i desguassos (ordenats individualment per drenatges i desguassos les plantes i els perfils 
longitudinals i transversals): 

h. Planta general 
i. Seccions tipus 
j. Plantes a escala 1:1000 en original DIN-A1 i perfils longitudinals a escala 1:1000 horitzontal i 

1:100 o 1:200 vertical en original DIN-A1 
k. Perfils transversals a escala 1:200 en original DIN-A1 
l. Pous de drenatge 
m. Detalls 

4.-Finques 
n. Planta general 
o. Marges a enderrocar 

i) Planta general 
ii) Perfils transversals 

p. Camins a eliminar 
i) Planta general 
ii) Perfils transversals 

q. Afitament 
i) Planta general 
ii) Detalls de les fites i les bases de replanteig 

5.-Plànols d’expropiacions,  delimitació d’ocupació de terrenys i imposició de servituds. 

6.-Serveis afectats 
r. Planta general 
s. Seccions tipus 
t. Plantes a escala 1:1000 en original DIN-A1 i perfils longitudinals a escala 1:1000 horitzontal i 

1:100 o 1:200 vertical en original DIN-A1 
u. Perfils transversals a escala 1:200 en original DIN-A1 
v. Detalls 

7.-Desviaments de la xarxa viària. 

8.-Reposició de regs. 
c) Planta general 
d) Seccions tipus 
e) Plantes a escala 1:1000 en original DIN-A1 i perfils longitudinals a escala 1:1000 horitzontal i 1:100 o 

1:200 vertical en original DIN-A1 
f) Perfils transversals a escala 1:200 en original DIN-A1 

Detalls 

11.3.- DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE PRESCRIPCIONS 

El Plec constarà, almenys, dels capítols següents: 
1. Objecte, abast i disposicions generals del Plec. 
2. Descripció i desenvolupament de les obres. 
3. Execució de les obres. 
4. Direcció de l'Obra. 
5. Plecs de Prescripcions dels materials bàsics i de les partides d'obra. 
6. Fixes de partides d’obra. 

INFRAESTRUCTURES.CAT proporcionarà al Projectista el seu Banc de Plecs de Prescripcions Tècniques 
informatitzat, amb el qual haurà de confeccionar el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, 
mitjançant el programa informàtic TCQ 2000, del qual el Projectista n’haurà de disposar. 

El Projectista, si ho creu oportú, podrà fer modificacions en el text de les famílies de plecs o bé crear-ne de 
noves; sempre, però, que prèviament hagi fet la proposta de les esmentades adequacions a 
INFRAESTRUCTURES.CAT i s’hagi considerat, consensuadament amb el Projectista, la conveniència de la 
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inclusió d’aquestes adequacions; les quals, per altra banda, s’hauran d’ajustar a l’estructuració existent al 
Banc de Plecs de Prescripcions Tècniques de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

11.4.- DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 

El pressupost del projecte es confeccionarà amb EUROS amb una precisió de dos decimals. 

En relació a la part econòmica s'haurà d'adjuntar: 

 
1. Els amidaments, incloent els llistats d’amidaments auxiliars (mecanitzats) i els amidaments detallats (TCQ    

2000). 
2. Estadística de Partides. 
3. Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2. 
4. Els Pressupostos Parcials, estructurats d'acord amb l'exposat en l'annex estructuració de les obres  

projectades. 
5. El Pressupost General. 

 

Per a la confecció dels esmentats documents, en base a la metodologia aplicada per 
INFRAESTRUCTURES.CAT per a l'establiment i el seguiment dels paràmetres de cost, temps i qualitat, 
s'utilitzarà el programa informàtic per a l'elaboració de pressupostos TCQ 2000, del que el Projectista haurà 
de disposar. 

Els amidaments de les diferents partides d’obra de què es composa el pressupost del Projecte hauran de ser 
detallats i contindran el text de referència suficient que permeti la seva identificació als plànols. Els 
amidaments directes només seran aplicables a aquelles partides provinents de llistats mecanitzats inclosos 
als annexos del Projecte. 

S’haurà de valorar justificadament el cost de totes aquelles unitats d’obra que veuran afectats el seu 
rendiment habitual, i per tant el seu preu unitari, per la presència de serveis afectats, reposició de regs i 
desguassos, valorant acuradament (si és el cas) el sobrecost causat per disminució de rendiment en aquelles 
activitats dificultades per la necessitat de mantenir les infraestructures de reg i desguassos existents. 

INFRAESTRUCTURES.CAT facilitarà al Projectista el seu Banc de Preus, a fi que aquest l'utilitzi en la 
confecció del Pressupost. Els elements de l'esmentat Banc estan codificats segons una estructura 
determinada, la qual el Projectista haurà de conservar. En cas que el Projectista consideri oportú afegir al 
pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol modificació en els existents, aquest haurà 
d’elaborar una relació amb les descripcions dels nous elements, junt amb una proposta de justificació, que es 
lliurarà a INFRAESTRUCTURES.CAT. Un cop informada, INFRAESTRUCTURES.CAT consensuarà amb el 
Projectista la necessitat o no de dits preus i/o modificacions, així com la corresponent codificació i justificació. 

INFRAESTRUCTURES.CAT facilitarà al Projectista la taula amb els coeficients corresponents als costos 
indirectes a aplicar a les diferents unitats d’obra, per tal de considerar l’execució de les obres en comarques 
amb unes condicions naturals difícils ( Alt Empordà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, 
Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d’Aran ), i l’execució d’obres d’un import 
reduït ( inferiors a 350.000€, entre 350.000 i 700.000€, i superiors a 700.000€ ). Aquests dos tipus de 
coeficients són multiplicatius en cas que es donin ambdues condicions. 

Al Pressupost d'Execució Material obtingut se li aplicarà el 13% en concepte de despeses generals, el 6% de 
benefici industrial i el percentatge que pertoqui corresponent a l'Impost sobre el valor Afegit (IVA) vigent, 
obtenint, d’aquesta forma, el Pressupost d’Execució per Contracta. 

En el cas que l’obra a executar segons el Projecte, superi els 601.012,10.-EUROS d’execució per contracte, 
s’haurà d’incloure una partida alçada a justificar, per import d’un 1% sobre el pressupost d’execució material, 
en concepte de despeses d’Acció Cultural. La partida alçada d’Acció Cultural també serà preceptiva quan la 
suma dels pressupostos d’execució per contracte de l’obra principal més els de les obres complementàries 
superin els 601.012,10.-EUROS. 

INFRAESTRUCTURES.CAT fixarà, a la presentació del Programa de Treballs per al desenvolupament del 
Projecte, la freqüència temporal en què el Projectista haurà de lliurar, en suport informàtic i en versió 
actualitzada, la part del pressupost corresponent al Projecte desenvolupat, a fi de supervisar el procés de 
confecció del mateix. 
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En el moment del lliurament final del Projecte a INFRAESTRUCTURES.CAT, el Projectista lliurarà el 
Pressupost definitiu en un disquet independent de la resta del Projecte.  

En la presentació dels amidaments i dels pressupostos parcials d’aquest document núm. 4 se seguirà l’ordre 
d’apartats indicat a l’índex del pressupost que apareix a continuació. 

Observacions: Esquema del pressupost a partir del nivell OBRA: 

 
1. Subobra 
a) Capítol 

i) Obra elemental 
a) Activitat 

(1) Partides d’obra 
2. Treballs previs. 
a) Treballs previs. 

i) Treballs previs. 
a) Esbrossades. 
b) Demolicions. 

3. Xarxes de camins i desguassos 
a) Camins. 

i) Camins principals. 
a) Camí A-1 
b) Camí A-2 
c) … 

S’han d’incloure en cada activitat: 
(1) Excavacions. 
(2) Terraplens. 
(3) Tot-ú. 
(4) Cunetes i accessos a finques. 

ii) Camins secundaris. 
a) Camí A-1-1 
b) Camí A-1-2 
c) … 

S’han d’incloure en cada activitat: 
(1) Excavacions. 
(2) Terraplens. 
(3) Tot-ú. 
(4) Cunetes i accessos a finques. 

iii) Camins terciaris o d’accés. 
a) Camí A-1-1-1 
b) Camí A-1-1-2 
c) … 

S’han d’incloure en cada activitat: 
(1) Excavacions. 
(2) Terraplens. 
(3) Tot-ú. 
(4) Cunetes i accessos a finques. 

b) Desguassos i drenatges. 
i) Desguassos. 

a) Desguàs 1 
b) Desguàs 2 
c) … 

S’han d’incloure en cada activitat: 
(1) Moviment de terres 
(2) Excavacions. 
(3) Obres de fàbrica. 

ii) Drenatges. 
a) Drenatge 1 
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b) Drenatge 2 
c) … 

S’han d’incloure en cada activitat: 
(1) Moviment de terres 
(2) Excavacions. 
(3) Obres de fàbrica. 

c) Senyalització 
d) Afitament 
4. Obres complementàries. 
a) Obres complementàries. 

i) Obres complementàries. 
a) Camins. 
b) Senyalització i afitament 
c) Acabats. 

ii) Partides alçades. 
a) Accessos. 
b) Abonament íntegre. 
c) Imprevistos. 
d) Altres 

5. Serveis afectats. 
a) Plantes de serveis afectats. 
b) Plànols de serveis. 

i) Línies elèctriques. 
ii) Línies telefòniques. 
iii) Abastaments. 
iv) Clavegueres. 
v) Gasoductes. 
vi) Oleoductes. 
vii) Altres. 

c) Desviaments de la xarxa viària. 
d) Reposició de regs. 
6. Mesures correctores d’impacte ambiental 
a) Mesures correctores. 

i) Mesures correctores. 
7. Seguretat i Salut. 
a) Seguretat i Salut. 
8. Explotació i manteniment de les instal·lacions. 
a) Personal. 
b) Material i medis auxiliars. 
9. Varis. 
a) 1% acció cultural. 

En el cas de preses, basses de regulació, i en general, obres localitzades amb un important moviment de 
terres, el Projectista haurà de definir i valorar acuradament les unitats d’obra corresponents a les excavacions 
i terraplenats per la seva important repercussió econòmica. Així doncs, definirà amb detall, els preus unitaris i 
amidaments corresponents a les excavacions del vas o dels préstecs així com els terraplenats amb materials 
procedents de les excavacions del vas o de préstecs, tenint en compte la seva naturalesa i funció resistent o 
drenant (esculleres, argiles, graves, etc), justificant-los en els corresponents annexes mitjançant els estudis 
necessaris (topogràfics, geològics, geotècnics, ...). Per altra banda, el Projectista aclarirà de manera explícita 
que la repercussió econòmica que representa el transport d’aquests materials és orientativa, si bé ha de 
quedar reflectida en la corresponent justificació dels preus unitaris. 

12.- MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 

El Projectista tindrà en compte el contingut de la documentació subministrada per 
INFRAESTRUCTURES.CAT pel que fa referència a les mesures correctores per l'obra civil a què obliga la 
Declaració d'Impacte, a efectes de la seva inclusió en el Projecte. 

La resta de mesures correctores es tindran en compte en fer el Pressupost. 
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13.- PROGRAMA DE TREBALLS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

INFRAESTRUCTURES.CAT facilitarà al consultor un Programa de Treballs per a la redacció del Projecte que 
es generarà a partir de la resolució d’una xarxa de precedències, unes activitats definides i uns lligams entre 
elles. 

Les activitats o tasques del Programa que depenguin de INFRAESTRUCTURES.CAT o l’administració, 
tindran durades predefinides. El Projectista haurà de completar el calendari assignant durades a les tasques 
pròpies del mateix, però sense sobrepassar el termini contractual pactat. Així, el Projectista s’obliga a complir 
el calendari proposat que servirà de document base per a establir les penalitzacions que s’expressen en el 
contracte. 

Les durades de les activitats s’indicaran en dies laborables i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en 
base als mitjans que el Projectista assigni en cada moment a la realització dels treballs. 

14.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A-3. 

14.1.- TEXTOS ESCRITS 

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català. Quan així s’indiqui en el 
Plec de Bases de la licitació per adjudicar la redacció del projecte també es lliuraran els textos redactats en 
versió castellana amb l’excepció dels plànols, que es mantindran sense canvis. 

 

En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels programes informàtics TCQ 
2000 i PCQ 2000 que s'adjuntaran les seves pròpies sortides. 

La impressió dels textos es farà a dues (2) cares (anvers i revers) tenint cura de deixar marges suficients 
perquè no es dificulti la lectura en estar els documents enquadernats. Els plànols s’imprimiran a una sola 
cara. 

14.2.- PLÀNOLS 

Els plànols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a aquest Projecte, es 
dibuixaran en format DIN tipus A-1 a les escales que s’han indicat prèviament en aquest Plec. Hauran de 
complir les especificacions del Manual d’Estructuració informàtica de projectes de 
INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el lliurament dels 
mateixos en fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els plànols en suport informàtic (d’acord 
amb les esmentades extensions). 

Aquells plànols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza el Manual 
d’Estructuració Informàtica dels projectes de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

També es presentaran les reproduccions en format DIN A-3 de tots els plànols formant part del treball 
enquadernat. D’aquestes reproduccions, les referents a les plantes topogràfiques amb traçat, es faran en 
colors i amb un nivell de definició similar al d’una reproducció fotogràfica del DIN A-1 original. 

14.3.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

A més dels documents originals, caldrà lliurar en l'acte de recepció del Projecte, vuit (8) exemplars més un 
altre per a cada Ajuntament afectat per les obres del mateix, complets i numerats (inclosa la còpia pel visat), 
d'acord amb els criteris d'enquadernació emprats per INFRAESTRUCTURES.CAT. Cas que es necessitin 
també exemplars redactats en castellà, s’haurà indicat prèviament quants exemplars s’han de lliurar. 

Per altra banda, el Projectista lliurarà un (1) exemplar del projecte reduït d’expropiacions i serveis afectats 
que contindrà la següent documentació: 

 
a) Índex del projecte complert. 
b) Índex del projecte reduït d’expropiacions i serveis afectats. 
c) Memòria del projecte, sense annexes. 
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d) Plànol de situació general. 
e) Plànol esquemàtic. 
f) Plànol de conjunt, a escala 1:5.000. 
g) Plànols en planta, a escala a definir per INFRAESTRUCTURES.CAT segons el tipus de projecte. 
h) Perfils longitudinals, a escala a definir per INFRAESTRUCTURES.CAT segons el tipus de projecte. 
i) Plànols de seccions i detalls, a definir per INFRAESTRUCTURES.CAT segons el tipus de projecte. 
j) Capítol del pressupost “Serveis afectats”. 
k) Annex d’expropiacions. 
l) Annex de serveis afectats. 

 

Pel que fa referència a la separata resum, el Projectista lliurarà dos (2) exemplars que contindran: 

 
1. Projecte constructiu: 

a) Índex del projecte complert. 
b) Memòria del projecte, sense annexes. 
c) Plànol de situació general. 
d) Plànol esquemàtic. 
e) Plànol de conjunt, a escala 1:5.000. 
f) Plànols en planta, a escala a definir per INFRAESTRUCTURES.CAT segons el tipus de projecte. 
g) Perfils longitudinals, a escala a definir per INFRAESTRUCTURES.CAT segons el tipus de projecte. 
m) Plànols de seccions i detalls, a definir per INFRAESTRUCTURES.CAT segons el tipus de projecte. 
h) Resum i últim full del pressupost, i pressupost per a coneixement de l’Administració. 

Els volums que composin el treball tindran un gruix no superior a cinc (5) centímetres. 

 

Els títols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin el Projecte i la 
seva presentació general, seran determinats per INFRAESTRUCTURES.CAT, la qual facilitarà el model. 

Els exemplars destinats als Ajuntaments podent ser en versió reduïda (Memòria, annexos d’antecedents, de 
compliment de prescripcions, principals característiques del projecte, de serveis afectats, d’expropiacions i 
servituds, plànols, i pressupostos parcials i general). 

Es lliuraran dos (2) exemplars d’una presentació del projecte en format PowerPoint per tal de poder realitzar 
presentacions del projecte, en base a la separata resum redactada. 

També es lliuraran dos (2) exemplars en suport informàtic (CD-ROM) amb tota la informació, degudament 
classificada, que s'hagi generat per a la redacció del Projecte al utilitzar qualsevol de les eines informàtiques 
esmentades en aquest Plec, i que inclourà el projecte, el projecte reduït d’expropiacions i serveis afectats, la 
separata-resum i la presentació en format PowerPoint del projecte. Els formats i l’estructuració dels fitxers, 
així com la metodologia a seguir, són proporcionats al Manual d’Estructuració Informàtica de 
INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Així mateix, el Projectista lliurarà vuit (8) CD-ROM en format PDF corresponent a tots els fulls que composen 
el Projecte. Aquests es realitzaran seguint les prescripcions fixades en el manual corresponent. 

El Projectista haurà de presentar en el mateix moment del lliurament del Projecte, i independentment de la 
resta de documentació, un (1) disquet amb el Pla de Control de Qualitat (versió PCQ 2000) per una banda, i 
un (1) disquet amb el Pressupost del Projecte (versió TCQ 2000) per l’altra. 

A continuació es detalla la documentació a lliurar, així com el número d’exemplars necessaris: 

 

DOCUMENT A LLIURAR 
NÚM. 

EXEMPLARS 

Projecte constructiu 8 

Projecte reduït d’expropiacions i serveis afectats 1 
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Separata resum 2 

Presentació Power-Point 2 

CD amb format editable que inclou: projecte constructiu, 
projecte reduït d’expropiacions i serveis afectats, separata 
resum i presentació Power-Point 

2 

CD amb format PDF que inclou: projecte constructiu, projecte 
reduït d’expropiacions i serveis afectats, separata resum i 
presentació Power-Point 

8 

Disquet amb el Pla de Control de Qualitat (versió PCQ 2000) 1 

Disquet amb el Pressupost del projecte (versió TCQ 2000) 1 

Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar juntament amb el Projecte i es farà constar dins una carta, la 
qual ha de rebre la conformitat per part de INFRAESTRUCTURES.CAT. Sense aquesta carta no es 
considerarà recepcionat el treball. 

En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada amb 
posterioritat pel Projectista, aquest haurà de fer arribar a INFRAESTRUCTURES.CAT, amb la major 
diligència possible, la nova versió de la documentació que hagués canviat. 

La recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a la normativa vigent donarà lloc 
a l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la qualificació dels projectes. 

 

 

14.3.1.- GIS del projecte d’obra 

El Projectista lliurarà la informació fixada per INFRAESTRUCTURES.CAT en format GIS per tal que el 
procediment de concentració parcel·lària es pugui anar confeccionant amb aquest sistema de treball, es 
disposi d’un document amb el format prescrit per dur a terme la direcció de les obres de concentració 
parcel·lària, i redactar el document EDC o “As-built” en format GIS i integrar-lo en l’Acord definitiu, si s’escau. 

15.- ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 

La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de INFRAESTRUCTURES.CAT, és 
condició obligada perquè el Projectista pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les 
primeres. 

En qualsevol lliurament parcial, INFRAESTRUCTURES.CAT revisarà la documentació corresponent, indicant, 
si és el cas, els arranjaments a realitzar pel Projectista. 

En particular, en la data prevista, el Projectista remetrà tres (3) exemplars de l'esborrany complet del Projecte 
a INFRAESTRUCTURES.CAT per a la seva revisió; i en funció del resultat d'aquesta, 
INFRAESTRUCTURES.CAT indicarà al Projectista la realització de les correccions i/o modificacions que 
s'hagin de considerar, o si s'escau, n'autoritzarà l'edició. 

L’esborrany presentat a INFRAESTRUCTURES.CAT haurà de tenir, a tots els efectes (coherència, contingut, 
format, qualitat tècnica, etc.), la consideració de Projecte definitiu. La única diferència entre l’esborrany i el 
Projecte definitiu hauria de ser l’enquadernació. Així doncs, les tasques d’autocontrol necessàries per tal 
d’assegurar la qualitat del Projecte hauran de ser aplicades pel Projectista abans de lliurament de l’esborrany. 
La manca de qualitat de l’esborrany repercutirà directament en la valoració del Consultor per part de 
INFRAESTRUCTURES.CAT i, per consegüent, condicionarà l’adjudicació de nous treballs, independentment 
de les penalitzacions que, per altres raons, siguin d’aplicació. 

Només a efectes de presentació de l’esborrany el Projectista podrà substituir els documents demanats a 
l’annex pla de control de qualitat, per l’últim full del pressupost per àmbits de control i el disquet del PCQ 
(format PCQ 2000). 
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Si la citada revisió de l'esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi dins el 
Programa de Treballs per a la redacció del Projecte, el lliurament definitiu del Projecte no sofrirà cap variació 
respecte a la data prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada l’esmentada revisió, la data 
de lliurament s'ajornaria el període de temps transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta 
revisada al Projectista, fins la data del seu retorn efectiu. 

El Projectista, un cop acceptat l'encàrrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present 
Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no s'acceptarà per part de 
INFRAESTRUCTURES.CAT, cap unitat de treball que no estigui elaborada d'acord amb els extrems 
esmentats. 

16.- COHERÈNCIA ENTRE PROJECTES 

Degut a la tramificació dels encàrrecs, cal dedicar especial cura a les tasques de normalització i coherència 
del Projecte resultant. 

El Projectista facilitarà al màxim l’esmentada coherència, atenent-se als criteris unificats que s'estableixin, 
disposant de la convenient coordinació amb els projectistes d'altes trams o fases de reg. 

Particularment s'haurà de coordinar amb els projectistes dels trams adjacents, per tal d'aconseguir una 
perfecta continuïtat en el traçat i en els replantejaments. 

17.- AL·LEGACIONS AL PROJECTE 

A petició de INFRAESTRUCTURES.CAT, el Projectista informarà de les al·legacions que de caràcter tècnic 
s’hagin presentat durant el procés d’informació pública del Projecte. 

En la hipòtesi que el procés d’informació pública finalitzés 24 mesos després de la fi dels treballs, el 
Projectista restarà exhonerat de realitzar aquests treballs. 

18.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

A petició de INFRAESTRUCTURES.CAT, el Projectista informarà de les modificacions de tipus tècnic que 
s’hagin presentat durant el procés de licitació de les obres incloses en el Projecte. 

En la hipòtesi que el procés de licitació de les obres finalitzés 24 mesos després de la fi dels treballs, el 
Projectista restarà exonerat de realitzar aquests treballs. 

Així mateix, el Projectista restarà obligat a corregir les errades, omissions, etc. que 
INFRAESTRUCTURES.CAT detecti després del lliurament del document definitiu.  

19.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE 

El Projectista presentarà, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la Qualitat del 
Projecte que hagi ofertat, on s'han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal 
d'assegurar que el Projecte objecte d'aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions exigides. 

L'esmentat Pla d'autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades 
emprades (origen, validesa, etc.), el control dels càlculs (verificació, consistència amb la normativa, etc.), la 
revisió dels plànols (presentació adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisió exhaustiva del 
pressupost (amidaments, quadres de preus i pressupost). 

Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la redacció 
del Projecte, de l'aparició d'incoherències, dels possibles oblits i de la generació d'errades de tota mena. 

El control intern que el Projectista ha d'efectuar mitjançant el Pla d'Assegurament esmentat és independent 
de la supervisió que INFRAESTRUCTURES.CAT durà a terme en el decurs de la redacció del Projecte. Així 
doncs, el Projectista ha d’assegurar-se de què l’esborrany del Projecte presentat a 
INFRAESTRUCTURES.CAT per a la seva supervisió es coherent, amb el contingut i format demanat, i lliure 
d’errades de tota mena. 
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APÈNDIX NÚM. 1:  MEMÒRIA I ANNEXES: FORMAT DE PRESENTACIÓ 
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PROPOSTA DE REDUCCIÓ DE PAPER EN ELS PROJECTES D’OBRA DE CONCENTRCAIÓ PARCEL·LÀRIA 

 

 

1.- Projecte d’obra de concentració parcel·lària: 

A continuació s’expliquen les modificacions en el format de presentació que s’hauran d’aplicar en els 
projectes d’obra del procés de concentració parcel·lària (CP) a redactar per a INFRAESTRUCTURES.CAT, 
amb l’objectiu d’aconseguir una reducció del consum induït de paper, emprat en la impressió d’aquests. 

Els documents que únicament s’hauran de lliurar en format PDF seran totes aquelles parts dels annexes de 
càlcul del Projecte de l’Obra de CP que tinguin gran volum de llistats de resultats de programes informàtics 
(topografia, traçat, volums de terres, càlculs hidràulics, etc.). 

La totalitat de tots els documents ha d’estar inclòs, en format PDF, als CD-ROM que acompanyaran els 
exemplars en paper. Per als annexos o parts d’annexos que no es presentin en paper, i que només podran 
visualitzar-se al projecte en format PDF, serà necessari realitzar una memòria que es lliurarà en paper, 
explicant en poques paraules quins són els continguts del citat annex. 

Es important recordar que tots el exemplars en paper que es lliurin a INFRAESTRUCTURES.CAT hauran de 
portar a la part interior de la contraportada del primer tom els CD-ROM amb TOT el contingut del projecte en 
format PDF . Aquests CD-ROM s’hauran de lliurar en una funda de plàstic resistent i que eviti la seva pèrdua, 
segons model adjunt. NO S’ACCEPTARÀ CAP PROJECTE D’OBRA DE CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA 
EN PAPER SENSE LA SEVA CORRESPONENT CÒPIA EN FORMAT PDF A LA CONTRAPORTADA. 

La presentació d’aquests nous CD-ROM en PDF no eximeix al consultor del lliurament dels exemplars en 
PDF i suport informàtic demanats per INFRAESTRUCTURES.CAT en el Plec de Prescripcions, els quals 
s’hauran de continuar lliurant en el mateix nombre. 
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En el següent quadre es detallen quines són les parts dels annexes que s’han de lliurar en PDF: 

 

ANNEX MEMÒRIA, CORQUIS I 
PLÀNOLS 

LLISTATS ALTRES 
DOCUMENTS 

Reportatge fotogràfic.    

Antecedents. Encàrrec de 
redacció. 

   

Compliment de Prescripcions    

Criteris tècnics i principals 
característiques del projecte 

   

Cartografia i topografia    

Moviment de terres    

Geologia, geotècnia i edafologia    

Camins: Traçat i definició 
geomètrica 

   

Camins: Replantejament i definició 
geomètrica 

   

Camins: Dimensionament dels 
ferms 

   

Camins: Dimensionament del 
drenatge transversal i longitudinal 

   

Camins: Entradors a finques i 
passos salvacunetes 

   

Camins: Senyalització i seguretat 
vial 

   

Camins: Estructures i murs    

Desguassos: Traçat i definició 
geomètrica 

   

Desguassos: Replantejament i 
definició geomètrica 

   

Desguassos: Dimensionament     

Finques: Condicionament    

Finques: Afitaments    

Justificació d’amidaments: 
Camins, desguassos, 
condicionaments i d’altres 

   

Vies pecuàries    

Jaciments arqueològics i altres 
elements d’interès general 

   

Annex mediambiental.   1 

Estructuració de les obres 
projectades. 

  
 

Serveis afectats.   2 
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Desviaments de la xarxa viària.    

Reposició de regs.   3 

Ocupació de terrenys, 
expropiacions i servituds. 

  
4 

Organismes i Administracions on 
s’han de tramitar Permisos i 
Llicències 

  
 

Estudi de Seguretat i Salut.   5 6 

Pla d’obres.    

Justificació de preus    

Pressupost per al coneixement de 
l’Administració. 

  
 

Pla de Control de Qualitat.   7 8 

    

     Paper  
    
     PDF  

 

 

 

 

 

 

1 Integració de criteris ambientals i estudi de Medi Ambient d’Execució de 
d’Obra. 

2 Relació de béns i drets afectats. 

3 Taula resum de la xarxa de regs i desguassos afectades. 

4 Relació de béns i drets afectats. 

5 Justificació de preus, plec de condicions i pressupost. 

6 Documents addicionals (fitxes d’activitat, risc, avaluació, etc...) 

7 Relació elements constructius – àmbits de control, plec de control de 
qualitat i estadística de partides del Pla de Control de Qualitat per àmbits 

8 Pressupost  
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EXEMPLE 1 (separador 
amb 4 fundes de cd 
autoadhesives)

EXEMPLE 2 (separador 
amb 6 fundes de cd 
autoadhesives)

SISTEMA DE FUNDES DE CD’S 
AUTOADHESIVES PEL TOM DE PROJECTE I 

ADHESIU PER LA CARATULA DEL CD

Separador o tapa  
Rigida 

Funda de plàstic  
autoadhesiva

Adhesiu per la 
caratula

 

 

 

 

 




