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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). 

 

2.- OBJECTE DE L’ENCÀRREC 

L'objecte de l'encàrrec el constitueix l'Assistència Tècnica a la redacció del Projecte Constructiu de Reforç i 
Obres Complementàries de: “……………………………………………………………………………………..”. 

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per a la redacció de 
l'esmentat Projecte Constructiu 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. 

El Projecte que s'encarrega es desenvoluparà d’acord amb l’Ordre d’Estudi de la Direcció General de 
Carreteres. També es tindrà en compte el contingut de la documentació que INFRAESTRUCTURES.CAT 
lliurarà al Projectista en el decurs de la redacció del Projecte. 

Les variacions a considerar sobre el previst en la documentació prèvia esmentada, 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 
serà per compte del Projectista adjudicatari, llevat del que s'ha consignat en 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. 

Totes les tasques a desenvolupar per part de INFRAESTRUCTURES.CAT poden ser dutes a terme per part 
del personal propi o per part de tercers, en nom de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de INFRAESTRUCTURES.CAT tindrà 
accés 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 el 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 
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, un cop lliurada, al Projecte. 
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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 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 que 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 per un tècnic amb la titulació acadèmica 
idònies, en qualitat d’Autor i disposarà del visat del 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 serà visat com a part integrant del Projecte. 

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 del personal assignat a 
la redacció del Projecte; 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. 

El Projectista nomenarà un Delegat amb la titulació acadèmica idònia, que serà l'Autor del Projecte, i que 
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. 

 
4.2.- Oficina 

Des de la signatura del Contracte de l'encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, el Projectista 
haurà de disposar d'una oficina 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. 
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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. 

 

5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

 
5.1.- Inici dels treballs 

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura en el Contracte com a data inicial o 
bé, si no hi ha contracte signat, la de la comunicació per part de INFRAESTRUCTURES.CAT de l’adjudicació 
de l’encàrrec. 

Es convocarà al Projectista a la reunió d’inici del projecte en la que es marcaran els estàndards de redacció i 
la metodologia, es revisarà el programa de treballs facilitat per INFRAESTRUCTURES.CAT i se li lliurarà la 
documentació ressenyada en l'apartat 6, aixecant-se acta de la reunió per part del projectista i del lliurament 
de la documentació.  

En el termini de deu dies hàbils comptats a partir de la data de la reunió d’inici, el Projectista ha de presentar, 
per a l’aprovació per part de INFRAESTRUCTURES.CAT, el Pla d’Assegurament de la Qualitat del Projecte 
(PAQ-P) elaborat desenvolupant l’ofertat i considerant el comentat a la reunió d’inici. El contingut mínim del 
PAQ-P es detalla en l’apartat 7 del present plec. 

 
5.2.- Redacció del projecte 

5.2.1.- Aspectes generals 

S’estableix que la redacció d’un projecte constructiu de reforç i obres complementàries es desenvoluparà en 
dues  fases correlatives (que anomenarem fase 3 i i fase 4 per donar coherència de contingut a d’altres 
projectes que tenen les fases precedents). La tercera fase, correspon a la maqueta del projecte que ha de 
tenir a tots els efectes la consideració de projecte constructiu definitiu. Com a quarta fase, es considera 
l’aprovació definitiva del projecte constructiu per part de l’òrgan competent. 

Per a cadascuna de les fases de la redacció s’establirà, a l’inici dels treballs, una data de lliurament prevista 
en la que el Projectista haurà de lliurar la documentació i el règim de reunions de treball a desenvolupar amb 
l'equip de redacció, així com el seu contingut. 

La supervisió i aprovació de la documentació de cada fase, per part de INFRAESTRUCTURES.CAT, és 
condició obligada perquè el Projectista pugui desenvolupar d'altres unitats de treball de la fase següent. 

En qualsevol lliurament parcial, INFRAESTRUCTURES.CAT revisarà la documentació corresponent indicant, 
si és el cas, la relació d’esmenes que el Projectista haurà d’arranjar. El Projectista esmenarà la documentació 
indicant a INFRAESTRUCTURES.CAT les esmenes considerades i, en cas de no considerar-ne alguna, el 
motiu de la no consideració. 

En particular, per a la fase tres, el Projectista remetrà a INFRAESTRUCTURES.CAT el nombre d’exemplars 
indicat al manual MAN-21 de la maqueta del Projecte. La maqueta presentada a INFRAESTRUCTURES.CAT 
haurà de tenir, a tots els efectes (coherència, contingut, format, qualitat tècnica, etc.), la consideració de 
Projecte definitiu. L’única diferència entre la maqueta i el Projecte definitiu hauria de ser l’enquadernació. 
Només a efectes de presentació de la maqueta en paper, el Projectista podrà excloure del lliurament de 
l'Annex de Qualitat i Medi Ambient el llistat d'Associació Partides d'Obra-Àmbits de Control del Pla d’assaigs. 

En funció del resultat de la revisió de la maqueta, 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. 

Si l’esmentada revisió de la maqueta 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. 



                                                                     PLEC DE PRESCRIPCIONS 
PLP-26v02                         Plec de prescripcions per a l’assistència  tècnica a 

la  redacció de projectes constructius de reforç i O.C. – Carreteres 
 

PLP-26v02 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes constructius de reforç i O.C – CARRETERES(22.05.12)                                            Pàgina 7 de 66 

   

En virtut a la llei d’obra pública 3/2007, 4 de juliol (Art. 21) els projectes se sotmetran a una auditoria tècnica 
quan contemplin túnels en zona urbana i túnels i obres que ho requereixin a causa de llur especial complexitat 
o dificultat tècnica. 

 

5.3.- 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. 

 
5.4.- Informe sobre la marxa dels treballs. seguiment i control 

Mensualment, 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.  

Dins els cinc primers dies del mes següent, el projectista facilitarà a INFRAESTRUCTURES.CAT les dades 
corresponents a l’actualització de les principals fites del programa de treballs vigent, segons el format facilitat 
per INFRAESTRUCTURES.CAT a la reunió d’inici. 

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 del Projecte (o en elaboració); i el Projectista queda obligat a prestar l'assistència que li sigui 
requerida per a aquesta fi. 

A les reunions de seguiment i control, el Projectista aportarà la documentació que s’hagi acordat amb 
INFRAESTRUCTURES.CAT tenint cura en que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. Amb 
aquest objectiu, s’escolliran les escales de representació i colors més adients pels 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 conjuntament al final de la reunió i signades per tots els 
assistents. 

 
 

5.5.- 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. 
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- Reiterada manca de revisió i conformitat prèvia dels documents a lliurar a INFRAESTRUCTURES.CAT, 
per part de l’equip de verificació de la qualitat del Projectista. 

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 desacords en més d'un 
determinat percentatge, que es fixarà en el Contracte, per causes atribuïbles al Projectista, 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 un seguit de documentació a 
la reunió d’inici del projecte, així com durant el decurs de la redacció, segons s’estableix en el Plec de Bases 
del procediment d’adjudicació. 

 

7.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE 

Si així ho indica la convocatòria del procediment d’adjudicació, el Projectista presentarà, en un termini entre 
15 i 30 dies posteriors a la data de la reunió d’inici del projecte, el desenvolupament del Pla d'Assegurament 
de la Qualitat del Projecte (PAQ-P) que hagi ofertat per a l’aprovació per part de INFRAESTRUCTURES.CAT. 
El PAQ-P ha de reflectir les disposicions i mesures que el Projectista pensa prendre per tal d'assegurar que el 
Projecte objecte d'aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions exigides. 

Durant la redacció del projecte, caldrà que el PAQ-P sigui actualitzat per adequar-se als canvis ocorreguts. 

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 la documentació presentada a INFRAESTRUCTURES.CAT 
per a la seva supervisió és coherent, amb el contingut i format demanat, i lliure d’errades de tota mena. 

L’estructura i el contingut mínim que ha de tenir aquest PAQ-P és la que es defineix a continuació: 

1. Portada  

El PAQ-P disposarà d’una portada en la qual constarà la clau del projecte, la descripció del projecte, 
l’empresa redactora i la data i versió del PAQ-P. 

En aquesta portada, a banda de signar les persones que han elaborat i revisat aquest PAQ-P, signarà la 
gerència de INFRAESTRUCTURES.CAT, anotant el nom i la data, donant aprovació al seu contingut. 

2. Control de modificacions i versions 

El Projectista ha d’enregistrar totes les modificacions que es facin del PAQ-P en un imprès de control de 
modificacions i versions que reculli la data en què s’han fet els canvis i el contingut de la modificació.  
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Aquestes modificacions poden ser: 

- Totals: generant una nova versió de tot el document del PAQ-P. 

- Parcials: quan únicament es considera necessari canviar un/s apartat/s, sense haver de generar una 
nova edició de tot el PAQ-P.  

En el cas de modificacions parcials, els documents modificats hauran d’estar signats per la persona 
responsable de realitzar el canvi i presentats a INFRAESTRUCTURES.CAT per la seva aprovació. 
INFRAESTRUCTURES.CAT els aprovarà signant en els propis documents modificats. 

3. Índex 

Caldrà elaborar un índex del PAQ-P, d’acord amb l’estructura definida en aquest. 

4. Anàlisi dels antecedents administratius i tècnics. Dades de partida 

El Projectista ha de garantir que té identificats, a l’inici del projecte i durant la seva redacció, tots els 
condicionants específics del projecte (ordre d’estudi, document de requeriments tècnics, l’aprovació definitiva 
del procés informatiu, la DIA, etc.) i que els ha tingut en compte en la seva redacció. 

Per fer-ho, realitzarà un anàlisi detallat de tota aquesta documentació de partida, identificant totes les 
prescripcions que se’n desprenen i que cal tenir en compte durant la redacció del projecte.  

El resultat d’aquest anàlisi el recollirà en una taula com la següent: 

 

N. DOCUMENT PRESCRIPCIÓ 

1 Nom del document Prescripció 1 

  Prescripció 2 

  Prescripció ... 

2 Nom del document Prescripció 1 

  Prescripció 2 

  Prescripció ... 

En l’Annex de qualitat i medi ambient del projecte (annex 2), el Projectista haurà de justificar la integració de 
totes les prescripcions dels documents de partida, utilitzant aquesta mateixa taula a la qual s’afegirà una 
columna per recollir la integració. 

 

5. Mitjans a utilitzar per l’execució dels treballs 

Versió Data 
Pàgines 
revisades 

Contingut de la modificació 

0 DD/MM/AAAA   

 DD/MM/AAAA   

 DD/MM/AAAA   

1 DD/MM/AAAA   

...    
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Fent referència als recursos ofertats pel Projectista en la licitació del contracte, s’explicitaran amb detall els 
següents punts: 

 

a. Mitjans humans 

- Cal que el Projectista aporti: 

- La relació de personal amb responsabilitat en les diferents activitats del projecte, explicitant 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.  

- L’organigrama funcional.  

- La definició de responsabilitats de cada funció. 

- Els antecedents i l’experiència dels participants (interns o sots-contractats). 

Qualsevol variació de l’equip respecte a l’ofertat en el moment de la licitació haurà de ser per assolir un nivell 
professional igual o superior a l’anterior, i requereix una nova versió del document que ha de ser comunicada i 
acceptada per INFRAESTRUCTURES.CAT i registrada en l’imprès de control de modificacions i versions del 
PAQ-P.  

b. Mitjans materials 

El Projectista elaborarà una relació dels mitjans materials a disposició, especialment els informàtics (hardware 
i software). 

Qualsevol variació de recursos respecte als ofertats en el moment de la licitació, han de servir per un millor 
assegurament de la qualitat del projecte i requereix una nova versió del document que ha de ser comunicada i 
acceptada per part de INFRAESTRUCTURES.CAT i registrada en l’imprès de control de modificacions i 
versions del PAQ-P. 

6. Programa de Treballs 

A l’inici del projecte, INFRAESTRUCTURES.CAT facilitarà al Projectista un Programa de Treballs per a la 
redacció del projecte que es generarà a partir d’una xarxa de precedències, unes activitats definides i lligams 
entre elles.  

El Projectista haurà de revisar i ajustar el Programa de Treballs facilitat. Les tasques que depenguin de 
INFRAESTRUCTURES.CAT o de l’Administració tindran durades predefinides. El Projectista ha de completar 
el calendari assignant durades a les tasques que li són pròpies, 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.  

Les principals fites del Programa de Treballs seran actualitzades mensualment pel projectista segons es 
determina en l’apartat 5.4 del present plec. Addicionalment, sempre que es produeixi un retard en el termini 
de redacció superior a un terç del termini total del projecte, o sempre que la gerència de projectes de 
INFRAESTRUCTURES.CAT ho indiqui, caldrà que el Projectista el modifiqui en la seva totalitat. Aquesta 
modificació requerirà una nova versió del document, que ha de ser comunicada i acceptada per 
INFRAESTRUCTURES.CAT i registrada en l’imprès de control de modificacions i versions del PAQ-P. 

7.  Control de la documentació del projecte 

El Projectista haurà de definir, de forma breu, la sistemàtica a aplicar en aquest projecte per controlar tots els 
documents que es generaran en la redacció del projecte, entenent com a tal la documentació lliurada per 
INFRAESTRUCTURES.CAT, la documentació generada per l’equip redactor, la documentació 
complementària al projecte i la documentació de verificació del projecte per part del Projectista. 
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La sistemàtica descrita haurà de garantir el control de l’estat de revisió dels documents del projecte conforme 
es van elaborant, per evitar que es lliurin documents no revisats o no conformes. 

8. Protocols de verificació 

El Projectista haurà de definir un pla de verificació del projecte que permeti garantir que el procés de redacció 
s’ha realitzat seguint els procediments interns definits per fer-ho.  

El PAQ-P establirà, com una premissa bàsica, que no serà objecte de presentació a 
INFRAESTRUCTURES.CAT cap document que no hagi estat revisat abans i considerat conforme per l’equip 
de verificació de la qualitat del Projectista, tant en les successives fases de seguiment i control, com en els 
exemplars definitius del projecte.  En aplicació d’aquest principi, tot document, en el moment de la seva 
presentació, anirà acompanyat de la corresponent “Llista de comprovació” emplenada.  

El PAQ-P haurà de contenir una taula en la qual es relacionin els documents del projecte i la/es fase/es de la 
redacció en les que es lliuraran (d’acord a la continguda en l’apartat 11.2 del present plec), i la/es llista/es de 
comprovació associades a cada document, amb una estructura similar a la següent: 

 

Document Fase 1 Fase 2 Fase 3 Llista de comprovació 

Memòria  X X  

Annex 1.... X    

Annex 2...  X   

.....     

 

El Projectista haurà d’elaborar les llistes de comprovació que cregui oportunes, amb el detall de les 
inspeccions a realitzar abans de la tramesa dels documents del projecte a INFRAESTRUCTURES.CAT. 
Aquestes llistes hauran de contenir, com a mínim, la informació següent: 

- Referència al document del projecte pel qual es desenvolupa cada llista. 

- Comprovacions previstes. 

- Resultats de les comprovacions. 

- Data de la verificació i fase de redacció a la que fa referència  

- Nom i signatura de la persona que ho verifica. 

A continuació s’adjunta un exemple concret de “Llista de comprovació” elaborada per l’annex d’estructures i 
murs del projecte, per tal que el Projectista conegui el grau de detall que han de tenir les comprovacions que 
cal realitzar al projecte.  

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ 

A-9  Annex d’Estructures i murs 

1. El document inclou índex, objecte i dades de 
partida. 

Es compleix. Es presenta l’estudi de la tipologia 
d’estructures. 

2. S’inclou el càlcul complert de totes les 
estructures que formen part del projecte. 

Es compleix 

3. S’han estudiat tipologies generals d’aplicació 
a les estructures del projecte seleccionant-se 
les més adequades mitjançant un estudi tècnic-

Es compleix. L’estudi es centra en els viaductes i passos 
superiors. 
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econòmic. 

4. La informació lliurada en aquesta annex és 
coherent amb la resta de documents del 
projecte. 

Es compleix 

 

 

Responsable verificació:     

 

Data:    

 

8.- DETECCIÓ I TRACTAMENT DE NO CONFORMITATS 

El Projectista haurà d’incloure una sistemàtica de tractament de les no conformitats per la gestió de les 
desviacions detectades en el procés de verificació o a qualsevol altre procés. Amb independència de la 
correcció immediata de l’error localitzat, s’ha de preveure la forma de dur a terme un procés correctiu d’abast 
més ampli, que pugui evitar la recurrència. 

Durant la redacció del projecte, el Projectista haurà de disposar dels registres que es generaran relatius a 
l’assegurament de la qualitat requerida, garantint, en tot moment, la traçabilitat mitjançant una correcta 
identificació, codificació, conservació, disposició i arxiu Exemples il·lustratius d’alguns registres que es 
generaran són: les llistes de comprovació de cada fase, no conformitats internes o externes generades, 
informes d’auditories realitzades per INFRAESTRUCTURES.CAT o internes del sistema propi del consultor, 
comprovacions de càlcul, verificació dels treballs subcontractats, etc. 

El Projectista haurà de guardar els registres durant un període mínim de 3 anys.  
 

9.- NORMATIVA APLICABLE 

 

Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa i recomanacions existents i vigent 
en el decurs de la redacció del Projecte, obligatòries o no, que pugui ésser d'aplicació al mateix. A la memòria 
de cadascun dels annexes que formen part del projecte s’inclourà una relació de la normativa aplicable per la 
redacció de l’annex. 

 

10.- REPLANTEJAMENTS PREVIS 

 

Un cop acceptada per INFRAESTRUCTURES.CAT la solució proposada, el Projectista sol·licitarà a 
INFRAESTRUCTURES.CAT la topografia de detall que necessita (excepte quan s’hagi especificat prèviament 
el contrari per part de INFRAESTRUCTURES.CAT). Les deficiències que puguin aparèixer en el Projecte a 
causa d'omissions en l'esmentada sol·licitud, seran atribuïbles al Projectista. 

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l'encàrrec, els replantejaments necessaris per a 
comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte en allò que pertoca a punts d'interès o singulars, i que 
INFRAESTRUCTURES.CAT definirà en el seu moment. 

En particular caldrà replantejar: 

- Tot el que condiciona el traçat de la via, els enllaços i els gàlibs dels punts d'encreuament. 

- Vores de calçada existents en les zones de connexió, així com els vorals sota les obres de fàbrica. 

- 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. 
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- Límits de les zones a expropiar. 

- Serveis afectats. 
 

11.- 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, com a mínim fins a la recepció de l’obra o, en cas de no executar-se 
l’obra, dotze mesos després de l’aprovació del projecte. 

INFRAESTRUCTURES.CAT, durant aquest termini, podrà sol·licitar còpia en suport informàtic de la totalitat o 
d’una part de l’expedient del Projecte, que tindrà el contingut següent: 

 

- Dades de camp topogràfiques. 

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

- Documents d’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. 

- 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. 

 
 

12.- TREBALLS PREVIS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

 

Aquests treballs  s’han de desenvolupar en part al camp i en part en gabinet. 
 
 

12.1.- Anàlisi de l’ordre d’estudi 
 

S’analitzarà el contingut de l’Ordre d’Estudi referent a l’estat actual de la via i a les recomanacions 
d’actuacions a projectar, per assabentar-se de quins problemes presenta la carretera i que han de resoldre’s 
amb les obres a projectar, quin és el tipus de trànsit a la carretera i les característiques geomètriques 
d’aquesta, la qual cosa ha de servir per a preparar la campanya d’inspeccions al camp i la d’investigació de 
les estructures de ferm existents. 

A títol informatiu, els problemes que habitualment caldrà resoldre, es relacionen tot seguit. 
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12.1.1.- Defectes de traçat 

 

- Corbes de petit radi sense suficient amplada de carrils per permetre el creuament còmode i segur de dos 
vehicles. 

- Zones de traçat incompatible amb la velocitat específica. 
 

12.1.2.- Defectes de l’esplanada 

 

- Enfonsaments i/o erosions sobre els brocs de les obres de drenatge transversal. 

- Enfonsaments contra els estreps de ponts. 

- Deformació del perfil longitudinal i transversal de la carretera. 

- Flonjalls localitzats. 
 

12.1.3.- Defectes del ferm 

 

- Flonjalls localitzats. 

- Zones esquerdades en mapa (pell de cocodril) i deformades, afectant a proporcions variables de la 
calçada segons els indrets. 

- Lliscaments o peladures de la capa superficial del ferm sobre les inferiors. 

- Irregularitats de perfil per tractaments correctius. 
 

12.1.4.- Defectes a les obres de fàbrica 

 

- Junts de dilatació en mal estat, depenent del tipus emprat. 

- Tanques de seguretat i baranes en mal estat. 

- Taulers estrets en corba, dificultant el creuament de vehicles. 
 

12.1.5.- Defectes a les obres de drenatge 

 

- Cunetes, passacunetes i obres de drenatge transversal parcial o totalment taponades per terres o runes 
de tota mena.  

- Parts dels pous d’entrada, caixers, soleres i llindes de les obres de drenatge transversal trencades. 

- Embornals i tapes de pous a diferent nivell del ferm. 
 

12.1.6.- Defectes a la senyalització i proteccions 

 

- Senyals i panells verticals retrorreflectants envellits o col·locats a distàncies incorrectes en planta i alçat de 
la vora de la carretera, o inexistents. 

- Pals de suport deformats per cops del trànsit. 
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- Marques viàries envellides o desaparegudes. 

- Tanques de seguretat fora de normativa, o inexistents en indrets on fan falta. 
 
 

12.2.- Treballs previs en gabinet 
 

Amb la cartografia lliurada per INFRAESTRUCTURES.CAT caldrà procedir, mitjançant un programa 
informàtic de traçat, a ajustar un eix del tram de carretera sobre el que es vagi a actuar, fent-lo seguir 
aproximadament la paral·lela mitja a les dos vores reflectides als Plànols. 

Sobre aquest eix es marcaran els punts de tangència, els radis de les corbes i els punts escollits cada vint 
metres, rotulant els PK i els hectòmetres, amb la qual cosa es disposarà de referències a utilitzar al camp i 
podran calcular-se els sobreamples a disposar a les corbes. 

També caldrà preparar fulls per a situar els defectes esmentats abans, dedicant cada tipus de full a cada grup 
de defectes. Pel que fa als ferms, és convenient emprar una codificació dels defectes, coincident amb els 
tractaments diferenciats a emprar per a corregir-los, per exemple: 

 
Codi Descripció del defecte 

1 Sense defectes visibles. Esquerdes de menys de 3 mm d’obertura i/o deformacions de menys de 2 cm. 

2 Esquerdes de més de 3 mm d’amplada i deformacions de més de 2 cm a la meitat exterior del carril. 

2* Esquerdes de més de 3 mm d’amplada i deformacions de més de 2 cm a tota l’amplada del carril. 

2C Esquerdes de més de 3 mm d’amplada i deformacions de més de 2 cm al terç mig de la calçada. 

3 Flonjall. 

 

De l’estudi de les deflexions del tram de carretera, s’analitzarà el seu contingut i es prendran notes sobre les 
zones previstes amb diferents tipus de reforç. Caldrà tenir en compte la data de realització de les mesures: 
l’estudi serà tant més fiable quant més recent sigui. 

 
 

12.3.- Treballs de camp: inspecció de la zona d’actuació 
 

12.3.1.- Personal i eines 

 
L’equip inspector estarà composat per: 

 

- L’enginyer autor del projecte. 

- Els tècnics a càrrec de: 
- Ferms i paviments. 
- Drenatge. 
- Senyalització i proteccions viàries. 

 
L’equip inspector haurà de dur: 
 

- Vehicle. 

- Càmera de vídeo. 

- Càmera fotogràfica. 
- Regle de tres metres (3 m) de llarg. 
- Flexòmetre de cinc metres (5 m) de llarg. 
- Maceta i punter. 
- Roda amidadora. 
- Armilles amb cintes reflectores. 
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12.3.2.- Mode operatiu 

 

Per tal d’adquirir un primer coneixement ràpid de l’estat de la carretera, i comprovar les notes preses de 
l’Ordre d’Estudi i de l’estudi de deflexions, es realitzarà un recorregut a velocitat de 20 Km/h, gravant un vídeo 
d’anada i tornada, i comprovant amb el comptaquilòmetres del vehicle, aproximadament, les llargades reals 
dels quilòmetres de la carretera entre plaques. 

Conclòs el recorregut, s’iniciarà  la inspecció pròpiament dita. 

Tot l’equip es vestirà les armilles amb cintes reflectores. L’enginyer autor del projecte agafarà la roda, 
l’enllestirà i es col·locarà amb ella sobre la rodada dreta del carril dret en el sentit d’avanç del quilometratge  
de la carretera a un punt que sigui totalment identificable, normalment la primera placa quilomètrica anterior a 
l’inici del tram, posant tots els indicadors a zero. Des d’ella avançarà  fins a l’origen del tram, on sempre sol 
haver una discontinuïtat a les característiques del ferm, i, li assignarà el PK d’inici de l’actuació X+YYY, on X 
és el PK de fita de partida i YYY la lectura de l’indicador de la roda. 

Si la placa anterior a l’inici no existeix es col·locarà a la primera placa quilomètrica dins del tram, posant tots 
els indicadors a zero. Des d’ells recularà fins a l’origen del tram, on sempre sol haver una discontinuïtat a les 
característiques del ferm, i per diferència del PK de partida expressat en m. amb la lectura de la roda li 
assignarà el PK inici de l’actuació X+YYY, on X correspon als dígits fins la unitat de milers d’aquesta 
diferència i YYY a la resta fins les unitats. Ara, fent girar la roda, pot fer-li marcar les tres xifres finals del PK 
fins als metres. 

En tots dos casos partirà de l’inici amb el marcador de la roda posat a YYY. Caminant sobre la rodada dreta 
del carril d’abans anirà donant els PK per cada vora de la carretera, de: 

 
- Inici i final de flonjalls. 
- Inici de zones esquerdades i deformades, amb el codi classificatori. 
- Entrades i sortides de les obres de drenatge transversal. 
- Inicis i finals de salvacunetes. 
- Inicis i finals de trams de cunetes de diferents classes, per seccions, amplades i revestiment. 
- Inicis i finals de ponts i murs. 
- Situació de junts de dilatació de ponts. 
- Inici i final de zones deformades contra estreps de ponts. 
- Situació de senyals i cartells verticals de tota mena. 
- Inicis i finals de tanques de seguretat i tipus. 
 
En arribar a la primera placa comprovarà la lectura de la roda per a corregir el PK d’origen, i la posarà a zero, cosa 
que repetirà en arribar a cada placa quilomètrica, qualsevulla que sigui la lectura obtinguda. 
 
S’han de relacionar sempre les distàncies a origen amb el PK d’explotació i el PK del projecte. En la Memòria del 
projecte i en els plànols caldrà reflectir l’equivalència entre els PK de projecte i els PK d’explotació. 
 

12.3.3.- Preses de dades 

 
Els tècnics a càrrec de les diferents parts del projecte, tant durant aquest recorregut com en altres visites 
específiques al tram de carretera, prendran les dades que s’indiquen en els apartats següents sobre les matèries 
de les seves competències, i les reflectiran en unes fitxes de característiques i estat de la carretera. 
 

12.2.2.1. A.- FERMS I PAVIMENTS. 
 

A1) Flonjalls. 
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- Nº de flonjall. 
- PK inici i final. 
- Carril on és. 
- Distància a la vora del carril del límit del flonjall. 
- Amplada. 
- Fondària màxima. 
- Alçada dels abonyegaments, si en té. 
- Estat de la cuneta al voltant. 
- Tipus d’explanació: desmunt, terraplè o mitja vessant. 
- Fotografia amb referència de grandària: regle i flexòmetre. 
 

A2) Zones esquerdades i enfonsades. 

 
- Profunditat màxima de les deformacions. 
- Amplades de les esquerdes. 
- Fotos amb monedes per comparar amplada d’esquerdes, i amb regle i flexòmetre per les deformacions. 
 

12.2.2.2. B.- OBRES DE DRENATGE. 
 

B1) Obres de drenatge transversal. 

 
- Nº de l’obra. 
- PK de situació. 
- Tipologia de l’obra: marc; pòrtic amb llindar dret o corbat (volta de canó o rebaixada); clavegueró;... 
- Dimensions de la secció principal i dels brocs, i llarg total. 
- Materials de que està feta a cada part. 
- Estat de conservació de l’obra: esquerdes, trencadures, enfonsaments, deformacions als paraments,... a cada 

part. 
- Estat de neteja. 
- Fotografies des de les dos boques, si és possible, i dels detalls de defectes, si s’escau. 

B2) Salvacunetes. 

 
- Nº de l’obra. 
- PK de situació i vora de la carretera. 
- Constitució: tubs; lloses sobre caixers; reixes metàl·liques... 
- Dimensions de la secció transversal i llarg total. 
- Estat de conservació: esquerdes, trencadures, enfonsaments... 
- Estat de neteja. 
- Causes de l’ensorrament, si s’escau. 
- Foto general. 
 

B3) Cunetes. 

 
- Nº de tram. 
- PK inici i final i vora de la carretera. 
- Dimensions transversals lliures. 
- Desnivell a l’aresta de la plataforma. 
- Naturalesa: revestida de formigó, pedra o herba; o sense revestir. 
- Estat de neteja. 
- Estat dels talussos veïns. 
- Fotografies: una per tram, o per cada tres-cents metres (300 m) si el tram és llarg. 
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B4) Drens. 

 
Si hi ha drens, caldrà comprovar el seu funcionament, inspeccionant-los mentre plou i uns dies després, 
comprovant als pous de desguàs si condueixen o no aigua. 
 

12.2.2.3. C.- ESTRUCTURES: PONTS I MURS. 
 
- Núm. d’estructura. 
- PK inicial i final i, sols pels murs, vora de la carretera. 
- Classe del junt (llavis d’epoxi amb nucli de neoprè; tallada amb reblert d’epoxi; pinta metàl·lica; de neoprè 

armat; de mescla bituminosa tova;... 
- Defecte al junt: tipus i extensió afectada. 
- Límits de les zones enfonsades als trasdosos d’estreps i murs. 
- Profunditat màxima i mitja de les deformacions. 
- Fotografies de detall amb elements de contrast per apreciar dimensions de desnivellaments, zones trencades, 

enfonsaments... 
 

12.2.2.4. D.- SENYALITZACIÓ VERTICAL. 
 
- PK i vora de carretera. 
- Senyal o pannell. 
- Dimensions. 
- Estat de la placa o del pannell. 
- Estat del pal de suport. 
- Distància transversal i vertical a l’aresta del voral. 
- Fotografia. 
 
E.- MARQUES VIÀRIES. 
 
Com que totes resultaran cobertes amb les capes de mescles bituminoses, caldrà prendre dades de les fletxes, 
rètols, zebres, zones de línies discontínues per accessos / girs a l’esquerra, etc. 
 
F.- TANQUES DE SEGURETAT. 
 
- Núm. del tram. 
- PK inicial i final de tram, i vora de la carretera. 
- Atalussat existent i profunditat. 
- Tipus de tanca i de pals de sosteniment. 
- Tipus de terminals existents. 
- Distància transversal de la cara davantera de la tanca a l’extrem del voral. 
- Alçada del punt més alt de la tanca sobre l’aresta exterior del voral. 
- Estat de les bandes i dels pals: corrosió; deformacions; arrancaments;... 
- Fotografies generals d’alineació i d’alçat. 
 
G.- CALES I TESTIMONIS. 
 
Com a mínim caldrà treure un testimoni -de 10 cm de diàmetre- per a cada 500 m de longitud del tram. Aquest 
testimoni deurà contenir tot el gruix de mescles bituminoses i de capes estabilitzades amb conglomerants que 
constitueixen el ferm. 
 
Es realitzaran cales laterals -cada 2.000 m- a fi de poder observar l’estructura del paquet de ferm. i s’identificaran 
els materials extrets mitjançant l’anàlisi de la granulometria, els límits d’Atterberg, l’assaig de compactació Proctor 
modificat i el CBR. així podrà tenir-se un millor coneixement de les condicions de la carretera. 
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13.- DOCUMENTS DEL PROJECTE I DIRECTRIUS DEL SEU CONTINGUT 

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. 

Igualment s’aplicarà allò disposat a la llei d’obra pública 3/2007 de 4 de juliol, en el seu article 18 
Documentació dels projectes. 

 
13.1.- Relació de documents i directrius sobre el seu contingut 

El Projecte contindrà els documents que s’expressen en la següent relació i s’estructurarà segons un índex de 
contingut que figurarà a l’inici de cadascun dels toms en els que s’hagi enquadernat el Projecte. 

 
 DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS. 

MEMÒRIA 
Resum de dades generals 
ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Annex núm. 1:   Antecedents. 
Annex núm. 2:   Qualitat i Medi Ambient 
Annex núm. 3:   Topografia i traçat. 
Annex núm. 4:   Geologia i Geotècnia. 
Annex núm. 5:   Moviment de terres 
Annex núm. 6:   Obres de fàbrica. 
Annex núm. 7:   Ferms. 
Annex núm. 8:   Drenatge. 
Annex núm. 9:   Senyalització i abalisament. 
Annex núm. 10:  Protecció i defensa. 
Annex núm. 11: Serveis afectats. 
Annex núm. 12: Expropiacions. 
Annex núm. 13: Organització i desenvolupament de les obres projectades. 
Annex núm. 14: Estructuració de les obres projectades. 
Annex núm. 15: Justificació de Preus. 
Annex núm. 16: Pressupost pel coneixement de l’Administració. 
Annex núm. 17: Estudi de Seguretat i Salut. 
Annex núm. 18: Pla de Treballs. 
Annex núm. 19: Titularitats i catàlegs 
Annex núm. 201: Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
 

 
DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS. 

Plànols de situació general, de conjunt, de geometrització de l’eix i de planta. 
Plànols de seccions tipus. 
Plànols de drenatge. 
Plànols d’obres de fàbrica. 
Plànols de senyalització, abalisament i seguretat viària. 
Plànols de senyalització i ordenació del trànsit durant les obres. 
Plànols de Serveis afectats. 

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 
DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST. 

Amidaments. 
Quadre de Preus núm 1. 
Quadre de Preus núm. 2. 
Pressupost. 

 

El contingut de cadascun d’aquests documents és el que es relaciona a continuació: 
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13.2.- DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

13.2.1.- Memòria 

En un primer apartat, la memòria inclourà una exposició dels antecedents amb la relació 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, etc. 

A continuació s’indicarà l'objecte del Projecte; la situació actual; els condicionants; la justificació de la solució 
adoptada en els aspectes tècnics i econòmics i l’explicació de com s’ha adaptat als Plans Urbanístics 
afectats; 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 o fraccionada, segons sigui el cas. 

També s'inclouran en la memòria el termini proposat per a l'execució de l'obra, les fórmules de revisió de 
preus, proposta de classificació del Contractista, llistat de subsistemes susceptibles d’ésser subcontractats 
per tercers, 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 de treballs, 
pressupostos i qualsevol altre extrem que sigui convenient d'incloure per a una millor comprensió del 
contingut del Projecte. 

El Projectista farà constar en el projecte quina és la tramitació ambiental que s’ha realitzat durant la redacció 
del projecte. 

En virtut a la llei d’obra pública 3/2007 del 4 de juliol, s’esmentaran les especificacions de les mesures que cal 
prendre per a fer plenament compatible el funcionament de l’obra projectada amb els drets de propietat i 
altres drets existents en el sòl i subsòl. L’annex d’expropiacions, contemplarà de forma completa l’anàlisi de la 
compatibilitat. 

La Memòria disposarà d'un índex dels documents que conté. 

Després de la Memòria s'inclourà el resum de dades generals del projecte, que s’obtindrà mitjançant el 
programa SITO del que el projectista disposarà. 

 

13.2.2.- Annexos a la memòria 

Els annexos han d’ésser  la justificació de qualsevol afirmació feta en la memòria. 

 

12.2.2.1. Annex núm. 1: Antecedents  

 

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 s’hauran d’incloure: les aprovacions dels estudis i projectes relacionats amb l'objecte 
de l'encàrrec, l'encàrrec o autorització per a la redacció del Projecte i la corresponent Ordre d'Estudi de la 
Direcció General de Carreteres. 

 

12.2.2.2. Annex núm. 2: Annex de Qualitat i Medi Ambient 

L’Annex de qualitat i medi ambient del projecte s’estructurarà de la manera següent: 

1. Índex 

El Projectista redactarà un índex d’acord amb aquest contingut. 
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2. Dades generals 

El Projectista haurà de fer una breu descripció tècnica del projecte (descripció de les activitats d’obra més 
importants o d’especial interès) i una breu descripció de les condicions ambientals (Ubicació geogràfica de 
l’actuació -terme municipal-. Característiques del terreny. Plànol de situació. Característiques de l’obra. 
Factors ambientals de l’entorn). 

3. Identificació i integració dels antecedents administratius i tècnics. Dades de partida 

El Projectista haurà d’identificar aquells condicionants específics per la redacció del projecte (Ordre d’estudi, 
aprovació definitiva del procés informatiu, Document ambiental, exempció de DIA, Estudi d’impacte ambiental 
(EIA), Declaració d’impacte ambiental (DIA), possibles impactes ambientals, etc.), i justificar la forma en què 
els ha tingut en compte. [La còpia dels diferents documents considerats com a dades de partida es pot trobar 
a l’Annex 1 d’Antecedents]. 

Queden fora de l’abast d’aquesta identificació el compliment de legislació i el compliment de la normativa 
tècnica. 

Per realitzar la identificació i la integració de les dades de partida, INFRAESTRUCTURES.CAT ha previst els 
documents que s’expliquen a continuació, que seran o no requerits en funció del tipus d’actuació en cada cas. 

 

3.1. Taula d’identificació i integració de les dades de partida:  

Taula en la qual el Projectista identificarà tots els documents que fixen prescripcions sobre el projecte. Per 
aquells documents que no siguin de temàtica ambiental (ordre d’estudi, al·legacions, aprovació definitiva del 
projecte, etc.), s’identificarà cadascuna de les prescripcions que fixen aquests documents (aquesta 
identificació ha de coincidir amb la que el Projectista ha realitzat en el PAQ-P aprovat). A continuació el 
Projectista justificarà com ha tingut en compte cadascuna d’aquestes prescripcions dins de la redacció del 
projecte. 

En el cas dels documents que siguin de temàtica ambiental (EIA, DIA/Exempció de DIA, informes ambientals, 
etc.), únicament s’identificarà la descripció del document però no es realitzarà la identificació de totes les 
prescripcions ni la seva justificació en aquest quadre (veure punt 3. 2, de “Compliment de Prescripcions 
Ambientals. Requeriments aplicables”). 

 
 

N. DOCUMENT PRESCRIPCIÓ INTEGRACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ 

1 Nom del document Prescripció 1  

  Prescripció 2  

  Prescripció ...  

2 Nom del document Prescripció 1  

  Prescripció 2  

  Prescripció ...  

 

3.2. Compliment de Prescripcions Ambientals. Requeriments ambientals aplicables. 

Aquest apartat té com objectiu identificar i justificar les prescripcions que afecten al projecte que són de 
caràcter ambiental. Aquestes prescripcions ambientals poden venir donades per organismes administratius 
(EIA/DIA/Exempció de DIA), Agència Catalana de l’Aigua, etc.) o, en els casos en què aquests organismes no 
és pronunciïn, per prescripcions establertes per INFRAESTRUCTURES.CAT (apartat b.).  

Els condicionants específics d’una actuació s’integraran seguint els següents casos: 

a. Si existeix EIA i/o mem. ambiental sobre el qual la Ponència Ambiental s’ha de pronunciar  
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El Projectista ha de realitzar una identificació de totes i cadascuna de les prescripcions que venen donades 
per l’EIA i/o memòria Ambiental,  la DIA o exempció de DIA, associar la legislació i els requisits aplicables, i 
justificar la forma en què ha tingut en compte cada prescripció en la redacció del projecte (concretant el 
capítol, apartat, paràgraf i pàgina del projecte on es troba el que s’explica a la integració), i definir la 
necessitat o no d’un requeriment específic per la redacció del PAQMA (Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 
Mediambient), tenint en compte la significança ambiental de l’activitat. 

El projectista presentarà la taula 1degudament complimentada: 

        
 Taula1. Compliment de prescripcions ambiental (EIA/DIA/Mem. Ambiental/Exempció de DIA) 

     

CODI 
MESURA CORRECTORA - 

PRESCRIPCIÓ 
LEGISLACIÓ 
APLICABLE 

INTEGRACIÓ DE LA MESURA 
CORRECTORA. APARTAT DEL 
PROJECTE ON ES JUSTIFICA 

REQUERIMENT  

ESPECÍFIC PAQMA 

EIA Punt x (Descripció de la mesura)       

EIA Punt x (Descripció de la mesura)       

EIA Punt x (Descripció de la mesura)       

DIA Punt x (Descripció de la mesura)       

DIA Punt x (Descripció de la mesura)       

DIA Punt x (Descripció de la mesura)       

 

b. Si no existeix EIA o existeix EIA sobre el qual la Ponència ambiental no s’ha de pronunciar: 

El projectista haurà d’analitzar els possibles impactes ambientals que es generin amb l’actuació del projecte 
en redacció, identificar les afeccions i proposar les mesures correctores pertinents, posteriorment  justificar la 
forma en què ha tingut en compte cada prescripció en la redacció del projecte (concretant el capítol, apartat, 
paràgraf i pàgina del projecte on es troba el que s’explica a la integració), i definir la necessitar o no d’un 
requeriment específic per la redacció del PAQMA (Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Mediambient), tenint 
en compte la significança ambiental de l’activitat. 

El projectista presentarà la taula 2 degudament complimentada: 

 

  Taula2.  Impactes Ambientals i Mesures Correctores d'Impacte Ambiental   

VECTOR POSSIBLES IMPACTES 
APLICA 

(S/N) 
LEGISLACIÓ MESURES CORRECTORES REQUERIMENT PAQMA 

Contaminació lumínica     
Atmosfera 

Emissions de pols         

Contaminació acústica     
Soroll 

Vibracions     

Medi Hídric Afecció a cabals 
ambientals 

    



                                                                     PLEC DE PRESCRIPCIONS 
PLP-26v02                         Plec de prescripcions per a l’assistència  tècnica a 

la  redacció de projectes constructius de reforç i O.C. – Carreteres 
 

PLP-26v02 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes constructius de reforç i O.C – CARRETERES(22.05.12)                                            Pàgina 23 de 66 

   

Afecció a cursos fluvials         

Afecció a aqüífers          

Afecció a aqüífers 
protegits o hidrologia 
subterrània 

    

Afecció a HICs     

Afecció a vegetació         Vegetació 

Incendis forestals     

Balanç de terres         

Abocadors i préstecs         Geologia 

Afecció a l’orografia de 
terreny 

    

Afecció a fauna          
Fauna 

Connectivitat         

ENP i altres 
figures 
d'interès 
catalogades 

Identificar XN2000, 
PEIN, Arbres 
monumentals, camins 
ramaders... 

        

Afecció Jaciments 
Arqueològics i 
paleontològics protegits 

        
Patrimoni 
cultural 

Afecció a elements del 
Patrimoni Arquitectònic 

        

Paisatge Impacte paisatgístic     

Població 
Afecció a la població per 
la infraestructura 

        

  Taula2.  Impactes Ambientals i Mesures Correctores d'Impacte Ambiental   

VECTOR POSSIBLES IMPACTES 
APLICA 

(S/N) 
LEGISLACIÓ MESURES CORRECTORES REQUERIMENT PAQMA 

Contaminació lumínica     
Atmosfera 

Emissions de pols         

Contaminació acústica     
Soroll 

Vibracions     

Afecció a cabals 
ambientals 

    

Afecció a cursos fluvials         

Medi Hídric 

Afecció a aqüifers          
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Afecció a aqüifers 
protegits o hidrologia 
subterranea 

    

Afecció a HICs     

Afecció a vegetació         Vegetació 

Incendis forestals     

Balanç de terres         

Abocadors i préstecs         Geologia 

Afecció a l’orografia de 
terreny 

    

Afecció a fauna          
Fauna 

Connectivitat         

ENP i altres 
figures 
d'interès 
catalogades 

Identificar XN2000, 
PEIN, Arbres 
monumentals, camins 
ramaders... 

        

Afecció Jaciments 
Arqueològics i 
paleontològics protegits 

        
Patrimoni 
cultural 

Afecció a elements del 
Patrimoni Arquitectònic 

        

Paisatge Impacte paisatgístic     

Població 
Afecció a la població per 
la infraestructura 

        

 

 

4. Activitats importants a controlar 

El Projectista haurà d’identificar les activitats d’obra que, com a mínim, caldrà controlar perquè considera que 
són crítiques per la seva actuació, i definir els punts crítics que considera que cal tenir en compte en 
l’execució de cadascuna d’elles.  

5. Materials importants a controlar 

El Projectista haurà d’identificar la llista de materials més importants que hi haurà a l’obra, sense que sigui 
una llista exhaustiva de tots els materials, i definir el tipus de control que caldrà fer sobre ells. 

 

- Certificat: S’assenyalaran aquells materials dels quals caldrà disposar del certificat de qualitat del 
producte en el moment del subministrament, sent imprescindible per iniciar la seva col·locació en l’obra. 
Es fa referència al certificat de qualitat del producte, no al certificat de qualitat de l’empresa fabricant, és a 
dir, al compromís del proveïdor sobre les característiques de qualitat general del producte subministrat, 
relacionant les proves i comprovacions realitzades dins del procés de selecció.  
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- Assaig: S’assenyalaran els materials que per normativa o criteri particular del projectista hagin de ser 
assajats per part d’un laboratori acreditat. Caldrà assegurar la coherència amb el pla d’assaig presentat 
(TCQ-2000). 

- Mostra acceptada per la DF: S’assenyalaran aquells pels quals es considera important que la DF 
comprovi la mostra abans de ser sotmesa a les proves de control, per tal d’assegurar la seva 
representativitat. 

- Traçabilitat: S’assenyalarà quan calgui deixar constància de la localització en obra de cada subministra de 
material. Obligatori en el cas de formigó. 

 

6. Pla d’Assaigs 

Caldrà incloure el Pla d’Assaigs que preveu el Projectista, en l’apèndix 2 d’aquest annex. 

El Pla d’Assaigs , d'acord amb a la metodologia aplicada per INFRAESTRUCTURES.CAT per a l'establiment i 
el seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat, haurà d'elaborar-se mitjançant el mòdul de qualitat de 
l'aplicació informàtica TCQ2000, de la qual el Projectista haurà de disposar. El Projectista haurà d’assegurar-
se que el Pla d’Assaigs s’ajusti a l’obra que projecta verificant i, si escau, modificant el Pla que surt 
automàticament del programa en funció del pressupost de l’obra. 

6.1 Elaboració del Pla d’Assaig 

A continuació es donen unes pautes per la confecció d’aquest Pla d’assaigs mitjançant l’aplicació TCQ 2000: 

- Anàlisi dels elements constructius del pressupost que requereixen control d’assaigs i establiment de les 
freqüències de control. Tot i que el programa, a partir del banc de criteris, faci una proposta de control, el 
projectista l’ha de revisar i ajustar a les característiques concretes del seu projecte. 

- Revisar i completar les relacions d’unitats entre amidaments de partides d’obra i unitats de mesura de les 
freqüències dels assaigs relacionats. 

- Estudiar la tramificació de l’obra més adient per al desenvolupament i seguiment del Pla d’assaigs. 

- Assignar les especificacions de les partides d’obra. 

- Calcular el nombre d’operacions de control i assignar el quadre de preus vigent (Preus Referència 
INFRAESTRUCTURES.CAT) 

- En acabar el procés, el projectista haurà de valorar l’import de control resultant en funció de la tipologia i 
cost de l’obra, ajustant el resultat, si és possible, als percentatges usuals. 

6.2 Documentació a lliurar 

En el Projecte, s’hauran d’adjuntar els documents que s’enumeren tot seguit: 

- Memòria explicativa del Pla (aspectes més destacats, modificacions respecte el banc de criteris utilitzat, 
justificacions d’aquestes modificacions, ...). 

- Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions.  

- Llistat resum del Pla d’assaigs. 

- Llistat pressupost del Pla d’assaigs. 

- Llistat resum del pressupost del Pla d’assaigs. 

- Llistat últim full del pressupost del Pla d’assaigs. 

En el suport informàtic del projecte, s’adjuntarà la següent documentació: 
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- Pressupost del pla de control, en format TCQ-2000, (el suport informàtic de la qualitat es lliura 
conjuntament en la part pressupostària). 

 

7. Situacions d’emergència ambiental 

INFRAESTRUCTURES.CAT ha elaborat un recull de les possibles situacions d’emergència que poden passar 
en el transcurs de l’obra, i les ha recollit en l’imprès “Situacions d’emergència ambiental. Identificació i 
avaluació” (IP-0517). INFRAESTRUCTURES.CAT facilitarà l’imprès al Projectista a l’inici dels treballs.  

El Projectista emplenarà l’imprès IP-0517 identificant les situacions d’emergència que poden esdevenir-se o 
que consideri necessari tenir en compte en la futura execució de l’obra i valorarà la significança de cada 
situació en funció de la probabilitat i la gravetat.  

Sobre aquelles situacions d’emergència que resultin significatives, el contractista, posteriorment, haurà 
d’elaborar un pla d’emergència a l’obra. 

Apèndix 1. Pla d’assaigs 

12.2.2.3.  Annex núm. 3.- Topografia i Traçat 

El contingut d’aquest Annex serà lliurat per INFRAESTRUCTURES.CAT al Consultor. 

Es procedirà a la geometrització de l’eix de la carretera en planta i alçat, a l’objecte d’obtenir un eix analític 
amb els paràmetres actuals de la carretera. 

En el Document núm. 2 (Plànols) s’aportarà una col·lecció de plànols de planta amb l’esmentada 
geometrització i un perfil longitudinal. 

S’haurà de verificar el compliment (o no) de la velocitat específica que s’indica en l’ordre d’estudi. 

En aquest annex també s'inclourà la totalitat de les dades recollides específicament per al Projecte 
Constructiu, referents a les carreteres, ramals, camins i lleres afectades; la topografia de detall per a la 
implantació d'estructures i murs; la de les obres de fàbrica i drenatges existents; la de la localització en planta 
i alçat dels serveis existents, així com qualsevol altra dada que pugui ser necessària per a la completa 
definició dels treballs que s'han de dur a terme. 

Així mateix s'inclouran la comprovació i la implantació de les bases de replantejament, i l'assignació, si 
s'escau, de noves coordenades. 

Caldrà detallar els mitjans físics i de càlcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els plànols, 
croquis i fotografies de la situació de les bases de replanteig que permetin la seva localització i reconstrucció 
en cas de pèrdua. 

S’han de relacionar sempre les distàncies a origen amb el PK d’explotació i el PK del projecte. En la Memòria 
del projecte i en els plànols caldrà reflectir l’equivalència entre els PK de projecte i els PK d’explotació. 

 

12.2.2.4. Annex núm. 4.- Geologia i Geotècnia  

Aquest annex, seguirà les mateixes directrius contingudes al Plec  per a l’Assistència Tècnica a la redacció de 
Projectes constructius, centrant-ho  especialment a la classificació d’esplanada, fonamentacions d’estructures 
i excavabilitat.   

Es reflectiran els treballs de camp i de laboratori realitzats per a identificar els terrenys existents i obtenir les 
característiques geotècniques amb les que aconseguir el objectius esmentats en el paràgraf anterior. Per això 
caldrà fer cales almenys cada 2.000 m. del tram, com ja s’ha dit al punt 10.3.3. apartat G d’aquest Plec, i 
recollir mostres del material granular de les capes sota les asfàltiques, i de la coronació del terraplè (o fons 
del desmunt), i també fora de l’explanació, als indrets on hagin de projectar-se actuacions per a millorar la 
visibilitat i/o l’amplada, i on s’eixamplen estructures existents. 

 



                                                                     PLEC DE PRESCRIPCIONS 
PLP-26v02                         Plec de prescripcions per a l’assistència  tècnica a 

la  redacció de projectes constructius de reforç i O.C. – Carreteres 
 

PLP-26v02 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes constructius de reforç i O.C – CARRETERES(22.05.12)                                            Pàgina 27 de 66 

   

“In situ” hauran de determinar-se els gruixos, les densitats seques i les humitats de les capes abans de 
prendre les mostres, tant a les cales dins de la plataforma com fora d’ella. 

S’exposaran les conclusions respecte als paràmetres a determinar: el tipus d’esplanada, la naturalesa dels 
materials a desmuntar o excavar en rases així com el talús a emprar en els desmunts i terraplens eixamplats, 
i la càrrega admissible sota les sabates dels eixamplaments d’estructures. 

 

12.2.2.5. Annex núm.5.- 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. 

En tot cas haurà de fixar-se el percentatge de roca a excavar amb explosius. 

S’inclourà el text: 

“Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els convencionals, amb la utilització 
prèvia de ripper, de martells picadors i fins i tot de voladures, o qualsevol combinació d’aquests sistemes. 

Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics 
en desmunt d’un P% en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. El 
percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent a risc i ventura del contractista la 
diferència que es pugui assolir.” 

El Projectista haurà de complir les directives de la Unió Europea referents a la possible afecció al medi 
ambient de les obres projectades, tenint especial cura en els temes d’abocadors i llocs d’abassagament. 

També haurà de disminuir en el possible les quantitats de materials extrets de l’obra i no reutilitzades; per 
això es suggereix la utilització d’unitats d’obra que aprofitin al màxim els materials procedents de la pròpia 
obra, per exemple la utilització del material de fresat com a reblert de bermes o emprant-lo en saneig de 
flonjalls. 

És recomanable utilitzar unitats tals com el reciclat en central o “in situ”, i les estabilitzacions de sols existents 
amb calç i ciment. 

12.2.2.6. Annex núm. 6.- Obres de fàbrica 

En aquest annex s'inclouran tant les ampliacions i actuacions diverses de les obres de fàbrica i murs existents 
(si és el cas), les quals s'hauran de projectar basant-se en el seu estat actual i recollint sobre el terreny totes 
les dades necessàries per a l'ampliació, com  les obres de fàbrica de nova planta (si és el cas), amb la 
justificació de la solució escollida. 

Referent als càlculs estructurals, per a cadascuna de les obres de fàbrica (i per cada càlcul efectuat per 
separat) es confeccionarà un memoràndum que constarà de: 

Un resum del càlcul que contindrà: 

1. Nomenclatura, localització (PK) i descripció de l'estructura (o part/ampliació) projectada. 

2. Procés constructiu. 

3. Definició i característiques de geometria (s’inclouran els croquis i quadres necessaris). 

4. Característiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificació de les dades 
geotècniques utilitzades als càlculs i dimensionaments. 

5. Normativa aplicable. 

6. Hipòtesis i accions considerades. 

7. Resultats utilitzats del càlcul efectuat. 

8. Dimensionament de l'estructura, amb l'explicitació, l'anàlisi i la interpretació dels resultats obtinguts, 
palesant la seva validació a efectes del compliment de la normativa i/o especificacions corresponents. 
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9. Croquis d’especejament per a cadascuna de les activitats de l’estructura, seguint el mateix esquema 
utilitzat al pressupost. 

10. Elaboració d'un índex que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten, en el tom o toms que 
s'adjuntin a part contenint els llistats dels càlculs. 

Tots els càlculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els estadis intermedis que 
impliquin hipòtesis diferents de les de la situació final prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors 
als emprats. 

En cas d'utilitzar programes informàtics per fer els càlculs, caldrà precisar el nom del programa (o programes), 
versió i data, l'empresa que el comercialitza, i l'autor (o autors) del programa; així mateix caldrà fer una breu 
descripció de l'operativa (dades d'entrada, etc.), per a cadascun dels programes, i de les hipòtesis i 
simplificacions que es consideren. 

Els llistats dels càlculs que s'hagin realitzat s'adjuntaran en tom o toms apart. 
 

a) Si és el cas, Projecte de proves de càrrega segons la normativa vigent. 
 

Per a cadascuna de les obres de fàbrica, referent a la definició geomètrica dels elements que es projecten, es 
concretarà per separat: 

 
 

- Si és el cas, coordenades dels punts bàsics de l'obra existent immediats a l'ampliació que es projecta. 
- En el cas de creuament de vies, l'estat de rasants i peralts. 
- Secció transversal dels cursos naturals d'aigua, si s'escau. 
- S s’escau, càlcul de coordenades dels punts definitoris de l'obra nova. 
- Comprovació de gàlibs. 
- Coordenades de les vores de les aletes, els estreps, els pilars, els recolzaments de les lloses, els fonaments 

de les obres de fàbrica, els recolzaments de neoprè, etc. 
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12.2.2.7. Annex núm. 7.- Ferms 

 

Dins d’aquest annex s’inclouran les parts següents: 

1.- FERM NECESSARI PER SANEJAR ELS FLONJALLS. 

Suposant que, on s’han produït flonjalls, l’esplanada està en les condicions de caracterització que s’indiquen 
a l’annex de geotècnia , aquesta característica i el tipus “Ti” del trànsit pesat ens condueix a una secció 
catalogada segons la normativa vigent, a una composició del ferm amb uns gruixos de tot-u i de mescles 
bituminoses, el que ens diu el gruix total de ferm actual a enderrocar i substituir. 

Si a l’Ordre d’Estudi s’indicava el ferm a col·locar als flonjalls, d’aquesta forma queda comprovada la validesa 
de la solució aconsellada. 

2.- GRUIXOS NECESSARIS DE REFORÇ. 

Si es disposa dels resultats d’una campanya de deflectometria, al quadern lliurat ja estan explotats els 
resultats obtinguts i marcades les directrius per tractar el tram en subtrams homogenis. 

Si no es disposa de deflectometries, coneixent el tipus d’esplanada fora dels flonjalls pels resultats del 
reconeixement geotècnic, el gruix de les capes asfàltiques existents i el tipus del trànsit pesat “Ti”, la 
normativa vigent dona el gruix total de mescla bituminosa en calent a col·locar on s’hagi esgotat el ferm, el 
que, per reconeixement visual, pot considerar-se que passa quan hi han esquerdes de més de tres 
mil·límetres d’amplada amb assentaments de més de 2 cm a la superfície. Aleshores cal comparar els gruixos 
totals mig i mínim resultants de l’existent menys el gruix fresat i més el gruix afegit amb el de la taula 
esmentada per avaluar el temps de vida útil del tractament. 

De l’estudi de deflexions i inspeccions visuals s’hauran determinat els sanejos (explanada esgotada) i els 
fresats (ferm esgotat). 

Els gruixos del reforç vindran determinats per la rodada. Per tal de decidir el gruix del reforç a tot l’ample de la 
calçada, caldrà realitzar –per trams– un estudi d’optimització de seccions transversals, calculant entre el gruix 
màxim de reforç a tot l’ample (el de la rodada més desfavorable), entre el mínim (el de la rodada més 
favorable) amb fresats i reposicions de les altres rodades, la més òptima entre totes les possibles. 

Donat que a l’hora de redactar el projecte no es podrà avaluar quin gruix caldrà fressar a aquestes rodades, 
s’estimarà que entre el gruix de reposició i el de reforç s’arribarà a l’esglaó següent del que es necessitaria, 
segons l’Ordre Circular 9/2002.  

En aquest annex s’incorporarà la taula d’actuacions, el model de la qual s’adjunta a l’apèndix núm. 3. 
 

12.2.2.8. Annex núm. 8.- Drenatge 

 

Aquest annex s’organitzarà amb una introducció, una descripció de l’estat actual i una descripció de les 
actuacions projectades, i s’acompanyaran les fitxes d’inspecció al camp. 

1.- Introducció. 

Es farà una descripció de les característiques de la carretera referents al drenatge: tipus de terreny pel que 
discorre (pla, ondulat, accidentat, muntanyenc...); tipus de les explanacions predominants: desmunts, 
terraplens o mig vessants; naturalesa dels talussos i estabilitat pròpia i envers l’erosió que presenten, amb els 
riscos d’anular les cunetes i les obres de drenatge transversal al omplir-les de sediments; presència de 
vegetació a les cunetes i entrades i sortides de les obres transversals;... 

2.- Estat actual. 

2.1.- Drenatge longitudinal. 
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Contindrà una descripció dels tipus de cunetes existents: forma geomètrica de la secció, amplades, fondària, 
amb o sense revestiment. 

Es farà l’apreciació del funcionament que tenen actualment: trams amb forta erosió per velocitat; amb 
sediments fins a quasi rasant de la carretera, amb senyals de desbordament; punts estrets on l’aigua és 
retinguda; dificultat de desguàs a les obres transversals; .etc. 

També es descriurà la tipologia dels salvacunetes i guals, si s’escau, així com dels dispositius urbans de 
drenatge –rigoles i embornals– a les travesseres, i l’apreciació de la funcionalitat de tots ells. 

2.2.- Drenatge transversal. 

Es realitzarà una descripció general de la tipologia de les obres i dels materials de que són fetes, i de les 
condicions generals de neteja i manteniment en que es troben, remetent a les fitxes de camp per a un millor 
coneixement particularitzat de totes elles. 

3.- Actuacions a realitzar. 

3.1.- Drenatge longitudinal. 

S’enumeraran els tipus d’actuacions projectats al drenatge longitudinal: neteja i reperfilat de les cunetes en 
terres; formació de cunetes revestides; formació de guals; col·locació d’embornals a nova rasant; 
reconstrucció d’embornals; etc. 

3.2.- Drenatge transversal. 

Caldrà enumerar, en general, les actuacions projectades: neteja de pous d’entrada; reparació de pous, 
soleres, caixers i llindes; i acompanyar una taula amb totes les ODT del tram amb indicació del PK on es 
troben, les dimensions de la secció i el tipus d’actuació projectada. 

Es tindran en compte totes les recomanacions en quant a metodologies, paràmetres i consideracions en el 
càlcul i selecció dels dissenys hidràulics publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), essent requisit 
per a l’acceptació final del projecte, l’obtenció d’un informe favorable per part d’aquesta entitat. 

4.- Fitxes de camp. 

Per cada una de les ODT la fitxa contindrà: 
 

- Nom abreujat del projecte. 
- Núm. de l’ODT. 
- Situació. 
- Tipologia. 
- Material. 
- Dimensions. 
- Descripció de l’estat de conservació i funcional. 
- Observacions. 
- Actuació projectada. 
- Foto representativa de l’ODT. 

 

A l’APÈNDIX NÚM.3 s’inclou una fitxa model. 
 

12.2.2.9. Annex núm.9.- Senyalització,, abalisament  

En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per a cobrir les 
necessitats de senyalització, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com definitives, d'acord 
amb la “Instrucción 8.1-IC de señalización vertical”, les instruccions, criteris i normativa, a nivell de 
senyalització d’orientació, vigents de la DGC de la Generalitat de Catalunya (p.e. el “Manual de senyalització 
interurbana d’orientació” i el “Manual de senyalització urbana d’orientació”), la “Instrucción 8.2-IC de marcas 
viales”, la “Instrucción 8.3-IC de señalización de obras”; els criteris continguts en la "Instrucción 3.1-IC de 
Trazado", el "Reglamento General de Circulación", l’ordre circular 321/95 “Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos” (i modificacions posteriors) i la resta de normativa aplicable la qual s'haurà de 
ressenyar. 
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S’haurà d’estudiar si la posada en servei de l’obra objecte d’aquest encàrrec fa convenient la modificació de la 
senyalització d’orientació a l’entorn de l’obra; en aquest cas, es projectaran totes les actuacions necessàries 
per integrar totalment l’obra al sistema de senyalització de la xarxa de carreteres de l’entorn, tenint en compte 
els itineraris establerts al Pla Director de Senyalització d’Orientació de Catalunya, de la Direcció General de 
Carreteres. 

En aquest annex es descriurà detalladament quin tipus d’estudi de senyalització d’orientació s’ha dut a terme, 
quin és l’àmbit sobre el que actua, quins són els antecedents i la situació actual, quines i quantes han estat 
les cruïlles estudiades i la seva codificació segons la tipologia de carreteres, i mitjançant una taula resum, 
detallar quina senyalització antiga cal substituir, quina senyalització serà de nova implantació i quina restarà 
sense modificacions, les mencions que han estat modificades o eliminades, etc. S’haurà d’emprar el 
procediment de validació de la senyalització per part de la DGC (Sistema de Gestió Sistematitzada de 
Senyalització d’Orientació, SGSSO), al qual s’haurà de tenir accés en xarxa. A l’annex, caldrà especificar les 
dates de validació de la proposta de mencions i proposta de disseny de plafons assolides al SGSSO. 

A nivell de senyalització d’orientació s’haurà d’estudiar si la posada en servei de l’obra fa convenient la 
modificació d’aquesta senyalització a l’entorn de l’obra; en casos de projectes que s’actua únicament en la 
plataforma (p.e. projectes de reforçament de ferm), es consultarà al Servei d’Actuació Viària de la DGC la 
necessitat d’anàlisi de la senyalització d’orientació. En aquest cas, és necessària una justificació per part del 
consultor d’aquesta necessitat o no, atenent a les instruccions, criteris i normativa a nivell de senyalització 
d’orientació vigents de la DGC de la Generalitat de Catalunya. 

Els plànols de planta de les diverses situacions de senyalització s'inclouran en el document "Plànols". 

S’haurà d’assegurar la coherència entre la senyalització vertical (de codi i d’orientació) i horitzontal, així com 
allò definit en el traçat del projecte en quant a velocitats, tipus de via projectats i visibilitat. Es farà especial 
atenció a la senyalització, abalisament i defenses de trams afectats per visibilitat reduïda, corbes 
pronunciades, bifurcacions i divergències, túnels, carrils addicionals i condicions meteorològiques adverses 
tals com boires, gelades, vents forts o freqüents, etc. S‘adjuntaran els càlculs dels pòrtics i banderoles, 
incloent les seves fonamentacions. 

 

12.2.2.10. Annex núm. 10.- Protecció i defensa 

Aquest annex es desenvoluparà d’acord a l’ordre circular 321/95 (i modificacions posteriors) 
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” publicada per la Dirección General de 
Carreteras. 

12.2.2.11. Annex núm. 11.- Serveis afectats 

El Projectista determinarà en aquest annex aquells serveis i servituds que resulten afectats per l’execució de 
les obres objecte del projecte, i definirà i projectarà les actuacions necessàries per resoldre les afeccions, 
deixant el servei en les mateixes condicions tècniques i d’explotació que tenia prèviament a la implantació de 
la carretera..  

11.2.2.17.1.- Procediment 

Se seguiran les següents etapes:  

 Serveis existents: localització i identificació dels serveis existents a la zona del projecte. 

 Afeccions: identificació de les afeccions produïdes i el motiu de l’afecció. 

 Solució afeccions: definició de les actuacions a dur a terme per a solucionar l’afecció. 

Serveis existents 

La sol·licitud de serveis existents la realitzarà el Projectista, a excepció de les peticions a institucions o 
organismes oficials (Ajuntaments, Consells Comarcals, ACA, Servei Català de Trànsit, ADIF, Ministeris, etc.) 
que les farà INFRAESTRUCTURES.CAT. 
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Segons els procediments indicats per INFRAESTRUCTURES.CAT a la reunió d’inici, el Projectista prepararà i 
lliurarà a INFRAESTRUCTURES.CAT la documentació necessària per a que aquesta inici expedient de 
petició de serveis existents a organismes oficials. En concret, plànols en paper i CD en pdf i cad de l'actuació, 
amb: 

 Plànol de situació i emplaçament 

 Plantes generals, amb una franja marcada d'àmbit d'actuació d'uns 100m d'amplada a costat i costat 
de l'eix del traçat, sense incloure el traçat.  

 Els plànols han de portar el caixetí i indicacions dels límits i noms dels termes municipals. 

INFRAESTRUCTURES.CAT, a l’inici del projecte, facilitarà al Projectista la “Taula de Serveis Existents” que 
contindrà una relació de companyies generalistes i contactes adequats a qui el Projectista ha d'adreçar la 
sol·licitud de serveis existents, així com aquells organismes als que s’adreçarà INFRAESTRUCTURES.CAT. 
El Projectista esbrinarà les companyies, entitats i associacions d'àmbit local, així com els afectats particulars, 
mitjançant les visites de camp oportunes, i farà les sol·licituds corresponents que incorporarà a la taula 
facilitada per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Aquesta taula formarà part de l'annex de Serveis Afectats del Projecte, com a resum de les gestions 
realitzades. 

INFRAESTRUCTURES.CAT enviarà al Projectista les cartes enviades als organismes, i lliurarà les seves 
respostes tan aviat com les rebi. Si es produeix demora en la resposta, el Projectista reclamarà contactant 
directament amb l’organisme. 

De les cartes o e-mails de peticions realitzades pel Projectista, s’emetrà, cas de carta, còpia escanejada via 
e-mail a l’adreça electrònica que indiqui INFRAESTRUCTURES.CAT, i cas d’e-mail, amb còpia a la mateixa 
adreça i a la del tècnic responsable del seguiment. 

A finalitzar la Fase 1 de la redacció del Projecte, es lliurarà a INFRAESTRUCTURES.CAT un CD amb: 

 Pdf i suport informàtic dels plànols de serveis existents. 

 Documentació enviada i rebuda de les companyies organitzada per carpetes segons companyia. 

 Taula de Serveis Existents completada. 

Afeccions 

Durant la Fase 2, el Projectista identificarà les afeccions que la infraestructura produeixi als serveis existents,  
especialment les d’aquells que poden ser considerats com a serveis crítics. 

S’entén per a servei crític, aquell servei l’afecció del qual pot condicionar fortament el disseny de la 
infraestructura, el cost de la inversió o l’execució de les obres. En general, els serveis crítics es poden 
assimilar a serveis destinats al transport (energia elèctrica, abastament en alta, gasoductes, oleoductes, 
etc..), encara que també un servei de distribució podria ser considerat crític . 

Quan el Projectista detecti un servei crític, ho comunicarà a INFRAESTRUCTURES.CAT per tal de coordinar 
les reunions conjuntes escaients. INFRAESTRUCTURES.CAT valorarà si és necessari demanar a la 
companyia un Informe d’Afecció. En cas que calgui, el Projectista el sol·licitarà a la companyia propietària. 

Una vegada localitzats i identificats els serveis afectats, es realitzarà, en els casos en que la reposició ho 
requereixi, un aixecament  topogràfic local a l’entorn del punt d’intercepció, determinant amb exactitud les 
coordenades i cotes dels diferents elements del traçat afectat (pals de recolzament, esteses aèries, etc). 

La Fase 2 ha de concloure amb la identificació de la totalitat dels serveis afectats amb indicació d’aquells que 
s’hagin establert com a crítics i una proposta de reposició grafiada. 

Solució afeccions 
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El Projectista definirà les actuacions que cal realitzar per tal de solucionar les afeccions produïdes, ja sigui 
mitjançant un desplaçament o variant del servei, una protecció o estintolament (sense desplaçament), un 
desviament provisional, o anul·lació temporal, i posterior reposició ocupant l’espai originari, etc. 

Les propostes de reposicions seran grafiades sobre els plànols de planta i alçat del projecte. Un vegada 
validades per INFRAESTRUCTURES.CAT, seran trameses a la companyia propietària, sol·licitant 
explícitament estudi tècnic i econòmic del desplaçament del servei. Cal determinar aquelles dades (tècniques, 
geomètriques, temporals...) associades a la reposició que imposin condicionants a l’obra. 

El Projectista consensuarà amb la companyia les solucions i concretarà, per a cada afecció, els treballs que 
durà a terme la companyia, valorats en el seu estudi, i els treballs que farà el contractista, valorats a preus de 
projecte segons la base de preus de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

El lliurament de la Fase 3 inclourà l’estudi tècnic econòmic de les companyies afectades. 

L’estudi tècnic econòmic de la companyia figurarà a l’annex de serveis afectats i serà convenientment adaptat 
als plànols i pressupost de l’obra. 

11.2.2.17.2.- Contingut de l’annex 

Dins d’aquest annex, es concretaran i desenvoluparan en detall els següents aspectes: 

 ÍNDEX DE L’ANNEX 

 MEMÒRIA 

 La memòria contindrà els següents punts 

- Objecte de l’annex i generalitats. 

- Serveis existents: constaran en aquest punt els treballs realitzats per a obtenir la informació dels 
serveis existents a la zona del projecte, fent una descripció dels mateixos de manera general i 
agrupats per tipologia de servei; línies elèctriques, línies i canalitzacions telefòniques, conduccions 
d’aigua, etc. S’inclourà al final d’aquest punt la Taula de Serveis Existents completada. 

- Serveis afectats: agrupats per companyies, i ordenats per PK creixents, per cada afecció es 
descriurà: 

 Servei afectat número xxx (plànol on figura el servei i la seva reposició). 

 Descripció del servei, indicant la seva ubicació i les dades tècniques que el caracteritzen: 
diàmetre, material, pressió de servei, secció conductors, tensió, número de circuits, número 
de conductes, fondària, etc., etc.. 

 Afecció: descripció detallada del motiu de l’afecció. S’indicarà si es considera un servei 
crític. 

 Solució adoptada: descripció tècnica detallada de la solució, indicant materials, diàmetres, 
secció de conductors, etc., així com les característiques de l’obra civil a realitzar, indicant 
quins treballs executa la companyia i quins el contractista. S’indicarà si es tracta d’una 
solució provisional o definitiva. 

 Pla de treballs: s’indicaran quins treballs de l’obra queden impedits per la presència del 
servei i que, per tant, no poden ser iniciats fins que el servei existent estigui sense servei. 

 

 

 PRESSUPOST DE SERVEIS AFECTATS 

Figurarà en aquest punt el Pressupost dels Serveis afectats, en format de taula, afecció per afecció 
agrupats per companyies i ordenats per PK creixents. Per cada afecció s’indicarà el pressupost dels 
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treballs a realitzar per la companyia i el pressupost dels treballs a realitzar pel contractista, obtenint el 
total per afecció, el total companyia i el total general. 

 TAULA RESUM SERVEIS AFECTATS 

S’inclourà en aquest punt la Taula Resum de Serveis Afectats el format de la qual serà facilitat per 
INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

El Projectista manifestarà en aquest apartat la legislació i normativa d’obligat compliment que és 
d’aplicació i que ha tingut en compte en la definició dels treballs contemplats en el present annex. 
També relacionarà la normativa pròpia de cada companyia. 

 Apèndix 1 – Reportatge fotogràfic 

S’inclourà un reportatge fotogràfic on es destacaran imatges de cada servei afectat. 

 Apèndix 2 – Sol·licituds, respostes i Estudis de companyies 

S’inclourà la correspondència enviada i rebuda de les companyies i entitats: cartes, e-mails, plànols de 
serveis existents, sol·licitud d’estudi tècnic econòmic i els estudis amb el pressupost de companyia.. 

S’organitzarà per Documentació de Serveis Existents (sol·licitud, respostes i plànols) i Documentació 
de Reposicions (sol·licitud estudi, resposta i estudi de companyia). 

 Apèndix 3 – Càlculs 

S’inclouran en aquest apartat els càlculs necessaris per a justificar el dimensionat d’aquells treballs que 
ha de dur a terme el contractista adjudicatari de les obres. 

 Apèndix 4 – Estudi de gàlibs 

Es recollirà en forma de taula resum, segons model facilitat per INFRAESTRUCTURES.CAT, l’anàlisi 
dels gàlibs segons la normativa vigent i en funció del tensat real, d’aquelles línies aèries que creuin el 
traçat de la carretera projectada. 

 Apèndix 5 – Informes Serveis Crítics 

S’inclouran en aquest apartat els informes de Serveis Crítics enviats a companyies amb motiu de 
sol·licitar informe d’afecció i les seves respostes. 

 

11.2.2.17.3.- Prescripcions tècniques dels serveis afectats 

S’inclourà al “Document núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars” del Projecte Constructiu, la 
definició exacta de totes i cadascuna de les unitats d’obra necessària per l’execució material de les 
reposicions projectades, les especificacions de qualitat que han de complir els materials emprats, així com la 
forma d’amidament i abonament, fent referència expressa als preus del quadre de preus núm. 1 que siguin 
d’aplicació en cada cas. 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars inclourà el següent paràgraf: 

“Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a les companyies o organismes seran certificats 
de la següent forma: 

La partida és justificarà amb la factura de la companyia o organisme. L’import a certificar com a 
preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o organismes esmentats, exclòs 
l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes en l’obra adjudicada. Els 
excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats incrementant en 
un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional. 
Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material.” 

 

11.2.2.17.4.- Pressupost dels serveis afectats 
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Per cada servei afectat, s’inclourà dins el “Document Núm. 4 Pressupostos” del Projecte Constructiu, el 
següent: 

- Amidaments: referent als treballs a realitzar pel contractista degut a la reposició del servei afectat, 
s’adjuntaran els amidaments detallats corresponents en funció dels Quadres de Preus de la separata. 

- Quadres de preus: el quadre de preus núm. 1 haurà de incloure els preus unitaris d’execució material 
corresponents a totes i cadascuna de les unitats d’obra incloses la reposició i el quadre de preus núm. 
2 reflectirà la seva descomposició reglamentària corresponent. 

- Pressupost parcial: corresponent al pressupost d‘execució material de la reposició tant de l’obra civil 
com mecànica de cada servei afectat. 

Els treballs executats per la companyia s’abonaran amb una partida alçada a justificar amb els següent 
redactat:  

“PA a justificar contra factura de la companyia per a la reposició de l’afecció núm. xxx, segons estudi de 
referència xxxx inclòs a l’annex de serveis afectats” 

El valor PEM d’aquesta PA serà l’import de l’estudi de la companyia exclòs l’IVA. 

11.2.2.17.5.- Pla de treballs 

S’inclourà en l’annex corresponent al Pla de Treballs, les activitats de desviament de serveis afectats, definint 
una activitat per a cada afecció. Quedaran reflectits els condicionant temporals que els serveis imposen i 
sobre quines activitats els imposen. 

Les durades d’aquestes activitats tindran en compte: tramitacions administratives, requeriments de materials, 
execució material, descàrrecs i posada en servei de cada afecció. 

En general, si no és disposa de cap indicació en sentit contrari per part de la companyia o per part de 
INFRAESTRUCTURES.CAT, la durada mínima que s’assignarà a una activitat de desviament de servei 
afectat serà de 2 mesos. 

 

Annex núm. 12.- Expropiacions 
 

Si la realització de les obres no requereix ocupar terrenys de propietat particular, serà suficient el text: 

“No es preveu cap afectació a les parcel·les colindants a la carretera. Totes les obres es realitzaran dins de la 
zona de domini públic”. 

Si hi han expropiacions, per a confeccionar aquest annex, caldrà desenvolupar els apartats següents: 

- Memòria. 

- Plànols. 

- Relació de béns i drets afectats. 

Memòria 

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més significatives. 

Els apartats a desenvolupar en la memòria seran: 

- Descripció i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades). 

- Criteris adoptats, en els punts següents: 
- Línia d’expropiació. 
- Descripció i tipus de terrenys afectats. 
- 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. 

- Valoració dels Terrenys (especificant que no tenen 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". 
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Aquesta valoració tindrà aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerarà en el 
Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

En virtut a la llei d’obra pública 3/2007 del 4 de juliol, s’exposaran les especificacions de les mesures que cal 
prendre per a fer plenament compatible el funcionament de l’obra projectada amb els drets de propietat i 
altres drets existents en el sòl i subsòl.  

Caldrà tenir en compte també les ubicacions seleccionades com a préstec i abocador dins la memòria 
d’expropiacions, indicant si s’expropia o s’ocupa temporalment en cada cas. 

Plànols 

Els plànols d’Expropiacions, a incloure únicament a l’annex, es grafiaran d’acord al Manual d’Estructuració 
Informàtica. 

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’haurà de diferenciar les expropiacions dels vials de 
les de serveis, les servituds permanents de pas aèria de la soterrada i les ocupacions temporals de l’obra 
principal de la de serveis. Els plànols a incloure seran: 

- Una col·lecció de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000. 
- En cada plànol, apareixerà la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a títol 
informatiu. Es grafiaran com ocupació temporal els camins d’accés necessaris per executar les 
reposicions dels serveis. 

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 
amb la descripció de tots els seus aspectes materials i jurídics. 

La informació s’haurà d’obtenir necessàriament i sense excepció mitjançant la conjunció de dades cadastrals 
obtingudes en els Ajuntaments i centres de gestió cadastrals, en els Registres de la Propietat mitjançant 
consulta dels llibres (no és necessari certificacions), registre cadastral de INFRAESTRUCTURES.CAT 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. 

Aquest imprès s’agruparà necessàriament per termes municipals, i es diferenciaran les Expropiacions de les 
ocupacions temporals i de la reposició dels Serveis Afectats. 

Les expropiacions de serveis afectats quedaran perfectament assenyalades: EXEMPLES... per una cambra 
de telèfon indicar 3X4; per una riostra 1X6, etc. 

Per a la relació de bens i drets afectats es farà servir el model facilitat per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Si l’obra és deficitària en terres i es preveuen zones de préstecs, aquestes zones es contemplaran com a 
ocupacions temporals o expropiacions, depenent de la naturalesa i ús posterior. 

 

 

12.2.2.12. Annex núm.13.- Organització i desenvolupament de les obres 

Aquest annex el constituirà un estudi de I'organització i el desenvolupament de les obres a executar, per tal 
d'aconseguir que les afectacions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes possibles per a l'usuari, 
havent-se de preveure unes alternatives per a la circulació de vehicles en casos de necessitat. 
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El Consultor deurà exposar com creu ha d'organitzar-se l'obra. Pot aleshores considerar dos diferents tipus 
d'obres: puntuals, que es desenvolupen en un espai reduït; i extenses, desenvolupades en un espai gros. 
Dins de cada categoria d'aquestes, n'hi han de curta durada (la ocupació d'espai conclou en acabar la jornada 
o menys d'aquest temps) i altres de durada llarga (com ara les de construcció de lloses i bigues per 
eixamplament de calçada). 

S’indicarà la composició dels equips i el temps d'actuació que els preveu, la manera en que poden enganxar-
se uns amb altres i quins poden estar desenvolupant-se al mateix temps, de manera a arribar a un termini 
total per a cada activitat i per a tota l'obra. 

S'establiran els plànols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies reservades als 
usuaris, si s'escau, les de circulació per l'obra, les d'accés en les diferents fases d'execució de l'obra, etc. 

Aquest annex servirà de base a I'establiment del Programa de Treballs, i tots dos al de termini de les obres. 

Afectació al trànsit i Senyalització provisional 
 

Es farà palesa la necessitat de separar les zones de treball respecte a les dedicades al trànsit, per a la 
seguretat dels vianants, dels vehicles usuaris de la carretera i dels equips humans i de maquinària emprats a 
l’obra. 

Es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per cobrir les necessitats de 
senyalització, abalisament i defensa de les obres, d'acord amb la Instrucción 8.1 - IC Señalización vertical", la 
Instrucción 8.2 - IC Marcas viales", la Instrucción 8.3 - IC Señalización de obras"; els criteris continguts a la 
Instrucción 31 - IC Trazado", el "Reglamento General de Circulación" i la resta de normativa aplicable la qual 
s'haurà de ressenyar. 

S'haurà d'estudiar si la posada en servei de l'obra objecte d'aquest encàrrec fa convenient la modificació de la 
senyalització d'orientació a I'entorn de l'obra. 

Es farà una descripció detallada de les instal·lacions i elements de senyalització, abalisament i defensa que, 
d'acord amb la normativa esmentada, siguin necessàries per a dur a terme cada fase de l'obra i es definiran 
les zones de la mateixa que exigeixin diferents tipus de senyalització. 

En la descripció s'haurà de fer constar com a mínim la situació i naturalesa dels accessos a l'obra, les 
eventuals modificacions de les carreteres i camins existents, així com la seva afecció en el decurs de les 
obres. 

En el cas que s'hagi de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s'estudiarà per a cada una de les 
fases d'execució de l'obra. A més, s'inclourà un croquis explicatiu del mateix (quan no requereixi la realització 
d'obra nova) o un plànol en planta i alçat (en cas contrari). 

També s'hauran d'estudiar i exposar les alternatives per a desviar el trànsit en situacions excepcionals. 

Es procurarà que els talls de trànsit a causa de treballs localitzats i de llarga durada simultanis tinguin una 
separació de I'ordre d'un quilòmetre, mentre sigui possible, per a reduir les molèsties al trànsit. 

Els plànols de planta de les diverses situacions de senyalització s'inclouran en el document "Plànols". 

S’assenyalaran els trams que, per circumstàncies especials, com ara travesseres, passos especialment 
estrets, etc., on calgui extremar la cura en l’establiment i manteniment de la senyalització, l’abalisament i les 
proteccions. 

Es conclourà amb el text següent: 

“En el Pressupost del projecte s’inclou una Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, la 
senyalització, l’abalisament i els desviaments provisionals durant l’execució de les obres”. 

 

Senyalització vertical d’obres. 

El text a incloure serà: 
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“Els senyals seran els assenyalats als Plànols, per advertir l’existència d’obres i obligar a la reducció de 
velocitat i, si s’escau, la detenció del trànsit. Els senyals i panells direccionals seran de fons groc, i aniran 
traslladant-se segons es desenvolupi l’obra.” 

Marques viàries provisionals d’obra. 
 

S’inclourà el text: 

“Cada tram de carretera que es lliuri al trànsit després de col·locar capes asfàltiques cobrint les marques 
viàries existents, deurà tenir aquestes refetes amb color groc o taronja, mentre no es tracti de la capa final de 
rodatge. 

Als desviaments provisionals, les marques viàries seran també grogues o taronja”. 

 

12.2.2.13. Annex núm. 14.-Estructuració de les obres projectades 

 

Per estructurar les obres a efectes de temps, qualitat i preu, normalment serà suficient fer servir tres nivells: 

 
- Obra.- El seu abast és el total demanat a l'Ordre d'Estudi. 
- Obra Elemental.- Es refereix a una part geogràficament i/o morfològicament diferenciada: Tronc entre PK 

K+ NNN i PK +MMM de la C-XXX; Rotonda del PK K+MMM; Enllaç amb la C-NNN;... 
- Activitat.- Es refereix a una part funcionalment diferenciada: moviment de terres; drenatge; afermats; 

estructures i murs; senyalització vertical; marques viàries; dispositius de seguretat; obres 
complementàries;... i es correspon amb les Partides d'Obra. 

Caldrà tenir en compte l'estructuració considerada en el model que facilita INFRAESTRUCTURES.CAT, que 
haurà d'adaptar-se a les necessitats derivades del desenvolupament de detall del projecte. 

Les Activitats (Partides d'Obra) hauran d'ajustar-se a la codificació del banc de Preus i Plecs 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. 

12.2.2.14. Annex núm.15.- Justificació de Preus 

 

El Projectista haurà de disposar de la darrera versió del Banc de Preus de INFRAESTRUCTURES.CAT que 
inclou la Justificació de Preus la qual haurà de complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, 
però sempre prèvia consulta a INFRAESTRUCTURES.CAT. 

S’indicarà el coeficient de despeses indirectes que s’aplica (d’acord amb les instruccions de 
INFRAESTRUCTURES.CAT) a les partides d’obra del pressupost del projecte i que caldrà introduir en 
l’aplicació TCQ-2000.  

Per a la confecció de la Justificació de Preus, i 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. 

 

12.2.2.15. Annex núm. 16.- Pressupost per al coneixement de l'Administració 

 

El Pressupost per al coneixement de l'Administració estarà constituït per: 
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- El Pressupost d'Execució per Contracta de l'obra (inclou……............... € de la reposició dels Serveis 
Afectats) (IVA inclòs). 

- La valoració de les “Expropiacions”. 
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12.2.2.16. Annex núm. 17.- Estudi de seguretat i salut 

 

L’Estudi de Seguretat i Salut contindrà tots els documents i satisfarà tots els requisits previstos per l’article 5 
del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció així com la llei d’obra pública 3/2007 del 4 de juliol (Art.18). 

L’Estudi de Seguretat i Salut contindrà els Quadres de Preus Unitaris i el Pressupost d’aplicació i execució de 
l’esmentat estudi, que quantificarà el conjunt de despeses previstes tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements amb referència al Quadre de Preus sobre el que es calcula. Solament 
hi podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. El Pressupost 
d’aplicació i execució de l’Estudi de Seguretat i Salut s’incorporarà al Pressupost d’Execució Material de l’obra 
. 

La redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut es realitzarà d’acord amb el “Plec de Prescripcions per a 
l’assistència tècnica a la redacció d’estudis de seguretat i salut i la coordinació de seguretat i salut en fase de 
projecte – Obra Civil” de INFRAESTRUCTURES.CAT; i caldrà utilitzar l’aplicació informàtica TCQESS del 
sistema integrat TCQ-2000 adoptat pe INFRAESTRUCTURES.CAT, la qual aplicació el Projectista haurà de 
disposar. 

Per compliment de la Llei 3/2007 de l’obra pública, caldrà obrir a la MEMORIA, un capítol específic per l’estudi 
aprofundit dels riscos inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents, 
per garantir la seguretat de les persones en l’execució de les obres, incloent als tercers.  

S’hauran d’estudiar específicament totes les activitats que es realitzaran a l’obra, incloent la seva implantació i 
activitats complementàries, que poden afectar no tan sols a l’obra estrictament sinó també a l’àmbit de la 
mateixa, que s’haurà de definir. D’aquesta manera, si cal alguna mena de mesura que comporti una despesa, 
aquesta s’introduiria al pressupost de l’ESS i es traslladaria al PSS. 

S’ha de particularitzar l’Estudi de Seguretat i Salut en un apartat titulat: “Previsions de seguretat pels treballs 
posteriors i mesures de seguretat a adoptar en cas de que l’obra hagi de ser explotada per tercers”, el qual ha 
de contenir informació  al respecte de les mesures de seguretat adoptades al projecte pels posteriors treballs 
de reparació, manteniment i conservació dels elements que constitueixin l’obra realitzada, no del servei que 
en la mateixa es vagi a donar. 

Es descriurà a mode de taula aquelles operacions de reparació, manteniment  i conservació que tinguin 
associada una mesura preventiva contemplada al projecte i per tant a executar a l’obra, per exemple: pates a 
pous per operacions de neteja i conservació, ganxos instal·lats a capçalera de desmunts per lligar una línia de 
vida en posteriors treballs de conservació i neteja, arquetes identificades amb el servei que conté per facilitar 
les tasques de manteniment, etc. Aquestes mesures quedaran reflectides també als plànols de l’Estudi. 

En el cas que no s’hagi contemplat cap mesura de seguretat perquè no n’hi hagi d’haver-ne cap o no es pugui 
incorporar a l’obra realitzada s’exposarà i justificarà la seva inexistència. 

S’especificarà el tràmit  de com es farà conèixer al futur explotador, un cop finalitzada l’obra, les mesures de 
seguretat adoptades en fase de projecte i les realment executades pels posteriors treballs de reparació, 
manteniment i conservació. També es determinarà la documentació que caldrà lliurar-li al respecte (memòria, 
plànols, especificacions de les mesures adoptades, etc). 

Caldrà fer esment a la normativa de l’operador i el seu referent de circulació. 

El Pressupost de seguretat i salut a més de en aquest annex, serà inclòs al pressupost de l’obra en un capítol 
específic. 
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12.2.2.17. Annex núm. 18.- Pla de treballs 

El Projectista elaborarà un Pla de Treballs indicatiu de la possible execució de les obres considerades en el 
Projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista. 

L’esmentat Pla resultarà de la resolució d'una xarxa de precedències, a partir de la definició d'unes activitats (i 
una durada d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral 
estimat. 

Caldrà definir també la correspondència entre les unitats d'obra del pressupost i les activitats del Pla de 
Treballs. 

Del Pla de Treball confeccionat, s'adjuntarà la documentació següent: 

 

- Una Memòria que exposi els procediments a emprar en l'execució de les obres, així com l'estudi detallat 
dels mitjans humans i materials a utilitzar. 

Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d'obra que puguin esdevenir conflictius i les 
alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat. 

 

- Els documents escrits i gràfics, següents: 

- Relació d'activitats. 

- Lligams entre les activitats: definició i durada. 

- Llista de la correspondència de les unitats d'obra del pressupost amb les activitats definides. 

- Resultat de l'anàlisi efectuada: camí crític obtingut, folgances i d'altres dades que es creguin adients. 

- Previsió de certificacions, d'acord amb els resultats obtinguts. 

- Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedències. 

- Pla de serveis amb la definició suficient per que les reposicions dels serveis no allarguin més del 
necessari el temps total de realització de l’obra. 

12.2.2.18. Annex núm. 20.-Titularitats i Catàlegs 

 

Aquest annex ha de figurar en tots els Projectes Constructius que no tinguin Projecte de Traçat previ. 

Es podrà exceptuar d’aquest requisit aquells Projectes que no suposin cap canvi de catàleg general o de 
catàleg detallat en cap dels seus nivells. En aquest cas s’haurà de fer constar aquest extrem en la memòria. 

En els plànols i en les relacions hi figuraran els codis de les vies segons la Instrucció de Servei XZ/96 per a la 
Codificació dels Nusos de la Xarxa de Carreteres. 

8. Titularitats 
 

Pel que fa a titularitats ha de contenir: 
 

- Plànol de vialitat existent anterior a les obres (amb indicació de titularitats de les vies existents). 
- Plànol d’expropiacions que comporta l’actuació (amb indicació de les administracions expropiants). 
- Plànol de vialitat posterior a les obres (amb indicació de les titularitats resultants de l’actuació). 
- Plànol de proposta de titularitats de la vialitat. 
- Relació de vies existents amb anterioritat a les obres (amb indicació de les titularitats). 
- Relació de vies posteriors a les obres (amb indicació de les titularitats resultants de l’actuació i proposta de 
titularitats). 
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9. Catàlegs 

Pel que fa a catàlegs ha de contenir: 

 
- Quadre resum dels trams del catàleg general i elements dels catàlegs detallats que queden modificats, 
addicionats o suprimits: 

 
- trams de cadascun dels nivells del catàleg general 
- calçades laterals 
- nusos 
- vies de connexió 
- vies col·lectores i ramals. 

 
- Fitxes corresponents a cadascun dels trams del catàleg general i elements dels catàlegs detallats que 
queden modificats, addicionats o suprimits amb indicació de totes les seves dades. 

 

12.2.2.19. Annex núm. 21: Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició. 

El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD105/2008, ón es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

Aquest annex inclourà la següent informació : 

 

1. Estimació de la quantitat (en t i m3), dels residus de construcció i demolició que es generaran a l’obra, 
codificats d’acord amb la Llista europea de residus.  

2. Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

3. Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els residus. 

4. Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en conte que aquests residus s’han de separar en les 
següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat 
prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 

Formigó: 80 t 

Maons, teules, ceràmics: 40 t 

Metall: 2 t 

Fusta: 1 t 

Vidre: 1 t 

Plàstic: 0,5 t 

Paper i cartró: 0,5 t 

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions en la mateixa 
obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. 

En cas de no poder fer aquesta separació en origen, el projectista podrà encomanar-la a un gestor de 
residus. En aquest últim cas, deurà obtenir la documentació acreditativa de que aquest, ha complert la 
seva disposició. 
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6. Els plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra.  

7. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació a 
l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i 
demolició dins de la pròpia obra. 

8. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en un capítol independent. 

9. En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels residus perillosos que 
es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar mescles entre ells o amb altres residus no 
perillosos, i assegurar la seva gestió mitjançant gestors autoritzats. 

13.2.3.- Altres annexos 

 

El Projectista podrà incloure altres annexos que consideri necessaris per a una justificació més completa del 
Projecte. 

 
 

13.3.- DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
 

Tots els plànols del Projecte es confeccionaran d'acord amb el Manual d'Estructuració Informàtica dels 
projectes redactats per INFRAESTRUCTURES.CAT (MAN-05). 
 
S'inclouran tots els plànols necessaris per a la completa definició de les obres projectades. 
 
Els plànols hauran d'ésser en nombre suficient i la precisió adequada perquè puguin efectuar-se els 
amidaments de totes les obres a executar. 
 
Quan la complexitat ho requereixi, s'establirà una relació entre ells a mode d'enllaç per a facilitar la seva 
interpretació. 
 

 

13.3.1.- Plànols de situació general, de conjunt, de geometrització de l’eix  i de planta 

 
S'inclouran les col·leccions de plànols següents: 

 
- Plànol - índex í de situació general. 
- Plànol de conjunt, a escala 1:5000, sobre la cartografia lliurada per INFRAESTRUCTURES.CAT. 
- Plànols de geometrització de l’eix: Planta i perfil longitudinal 
- Plànols de planta, a escala 1:1000, sobre la cartografia lliurada per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 

Les obres projectades es dibuixaran de forma que es puguin diferenciar amb claredat les obres projectades 
de les existents en l'actualitat. 

 

Es retolaran les referències de totes les obres de fàbrica, de les obres de drenatge transversal i dels serveis 
afectats. 

Les plantes de detall es dibuixaran a una l'escala que permeti una correcta concreció (1:500, 1:200, etc.), en 
els trams d'acceleració, desacceleració, intersecció o enllaç, indicant la geometria dels eixos en planta i els 
peralts. 
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A les plantes hi aniran grafiats en el seu lloc exacte els PK d’explotació. 

Totes les actuacions d’afermat: Sanejament de flonjalls, fressats i reforços aniran referides a aquests PK. 

Plànols de seccions tipus 

Per a cada cas diferent de reforç es dibuixaran, a escales diverses, seccions - tipus: amb actuació a una vora 
d'un carril exterior; a una vora de tots dos carrils; a tota l'amplada d'un carril; a tota l'amplada de la calçada; al 
terç mig de l'amplada de la calçada. 

Sindicaran clarament les capes de ferm granular i asfàltic emprades en cada cas on i quin valor presenta el 
gruix mínim, així com el pendent transversal resultant. 

En les seccions-tipus, s'identificarà la situació de voreres, rigoles, canalitzacions, cunetes, drenatges, 
col·lectors, reblerts filtrants, barreres flexibles i/o rígides, murs de contenció, defenses de vorals, bàculs i 
columnes d'il·luminació, etc. 

Tots els elements s'acotaran horitzontalment respecte a l’eix de la carretera. 

S'inclourà una taula on apareguin els diferents tractaments de reforç i els límits de les zones on cal aplicar-los. 

Plànols de drenatge 

13.3.2.-  Drenatge 

a) Plantes de drenatge 
 

Es dibuixaran els drens, drens-col·lectors, pericons, embornals, baixants, canaletes, cunetes revestides, etc., 
identificant les característiques de cadascun. També es dibuixaran les canonades i tubs de drenatge 
transversal. 

A tots els plànols realitzats s'hi farà constar la simbologia utilitzada per tipologia de les obres i pels 
tractaments a aplicar-hi: neteja, reperfilat, revestiment, renovació, etc. 

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de sanejament 
existent. 

b) Drenatge transversal 

Es representaran, solament, les obres que siguin objecte d'ampliació en llurs elements portants. Les que 
siguin sotmeses exclusivament a neteja o arranjament d'alguna part, es relacionaran en una taula, que 
s’inclourà en el plànol on siguin identificades, i on s’indicaran les operacions a realitzar.  

Les obres a eixamplar s’agruparan per tipologies i es realitzaran plànols tres vistes (planta, secció i alçat) de 
l'entrada i sortida de cada tipologia, a escala 1:50 o 1:100, marcant les cotes fixes i assenyalant amb lletres 
les variables. En una taula es donaran totes les cotes variables per cadascuna de les obres. 

S'inclourà el quadre de materials, resistències característiques, nivells de control i coeficients de seguretat, 
així com els plànols de detall i els croquis d'especejament de les armadures. 
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c) Detalls de drenatge 

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la geometria i la 
composició de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, col·lectors, drens-col·lectors, rebliments 
filtrants, pericons, embornals, reixes, connexions vorera-baixants, baixants, connexions baixant-cuneta, 
cunetes revestides, etc. 

13.3.3.- Obres de fàbrica 

En projectes de reforç, usualment no es modifiquen les obres de fàbrica; només, en ocasions, s’afegeixen 
lloses o bigues de formigó armat per guanyar amplada. 

Definició geomètrica 

A escala adequada a la mida del plànol (indicativament a 1:100, 1:500, etc.) es representaran la planta, la 
secció longitudinal i la transversal dels elements projectats (lloses, bigues armades, etc.) amb la corresponent 
definició geomètrica en planta i alçat (x,y,z). 

S’inclourà, així mateix, el quadre de materials, resistències característiques, nivells de control, coeficients de 
majoració de sol·licitacions i minoració de resistències, etc. 

 

Definició d'armadures 

En plànols de composició semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures passives que 
s'hauran de col·locar, identificant-les amb un número de posició, el seu calibre i separació, que hauran de 
coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els plànols o croquis d'especejarrient. Aquests croquis 
d'especejament s'hauran de fer per a cadascuna de les activitats de l’obra de fàbrica, seguint la estructuració 
del pressupost i s'inclouran ais plànols corresponents. És a dir: hi ha d’haver coherència completa entre els 
plànols i l’estat d’amidaments del pressupost. 

 

c)    Detalls 

A escales adequades (1:10,11:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a la completa definició de 
l’actuació projectada. 

13.3.4.- Plànols de senyalització, abalisament i defensa 

Plànol de planta: 

En el plànol de planta a escala 1:1000, amb informació cartogràfica, es representaran les diferents marques 
viàries; els senyals, els pòrtics i les banderoles; les barreres rígides i/o flexibles, els elements d’abalisament i 
la paret de tancament. Les marques viàries s'identificaran pel seu tipus segons denominació en la Norma 8.2-
IC. En aquest plànol haurà de reflectir-se l’eix amb els PK de projecte i els PK d’explotació de la carretera 
cada 100 m. Les cruïlles i plafons de senyalització d’orientació seran codificats d’acord amb els criteris 
establerts al Manual de Senyalització Interurabana d’orientació 

Els senyals verticals de reglamentació es grafiaran al plànol de planta representant-se, a més, en posició 
abatuda on es dibuixarà el seu detall, amb una llegenda indicant la denominació del senyal, la dimensió 
bàsica i el gàlib vertical. Per als plafons laterals d’orientació, pòrtics i banderoles es procedirà de la mateixa 
forma, dibuixant la llegenda del plafó i a més, afegint el codi d’identificació unívoc a l’abatiment indicat al 
paràgraf anterior. Aquest codi d’identificació unívoc s’utilitzarà al plànol de detalls de senyalització, i al 
pressupost; s’indicarà també la  posició d’implantació del plafó mitjançant coordenades UTM. En tots els 
senyals verticals caldrà especificar també l’activitat a realitzar (eliminar, nou senyal, desplaçar, canvi plaques, 
etc.), 

La implantació dels plafons d’orientació (laterals, banderoles i pòrtics) es durà a terme cercant els punts 
d’implantació que ofereixin una òptima visibilitat i màxim temps de lectura, tot respectant (sempre que sigui 
possible) els rangs de distàncies establerts als Manuals de Senyalització. S’evitarà, a més, que es produeixin 
interferències visuals entre els plafons que es disposin a la carretera, amb aquest objectiu, s’intentarà que la 
distància mínima entre plafons verticals sigui de 50m. 
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L’àmbit geogràfic del plànol de planta ha d’encabir la totalitat dels senyals que s’incorporen al projecte, encara 
que hi hagi senyals que s’hagin d’implantar fora de l’àmbit de l’obra. En aquest cas, es permetrà utilitzar fulls 
complementaris a escala superior a 1:1.000. En qualsevol cas, no es permet grafiar “extrapolacions” de la 
implantació de plafons al plànol de planta, a l’estil de “senyal X a implantar a 150m de la cruïlla”. 

En el plànol de planta de senyalització es representarà la barrera de seguretat col·locada, indicant si es tracta 
d’una barrera rígida o flexible, el tipus de barrera projectada segons el seu codi, així com la disposició de tots 
els elements de transició. 

Plànol de detall: 

El plànol de planta es complementaran amb plànols de detalls en els que es reflectirà el disseny complet dels 
plafons d’orientació, les seves dimensions, la seva naturalesa, nivell de retrorreflectància, mida i tipus de 
lletra, color de fons, etc., així com el detall estructural dels suports, inclosos els fonaments. En el mateix tipus 
de plànol s’inclouran els detalls de l’abalisament (fites d’aresta, ulls de gat, etc.). 

També s’inclouran els quadres corresponents a les claus de senyalització horitzontal amb l’expressió del tipus 
i ample de línia, i tipus de pintura; així com en el cas de ratlles discontínues, de l’interval, i de les dimensions 
en el cas d’altres marques vials tals com fletxes, illetes o altres símbols. En el plànol de detall es representarà 
cada tipus de barrera, amb indicació del tipus de suport, separació d’aquests, fixacions, tipus de galvanitzat, 
etc. 

S'afegiran tots els detalls necessaris per a la total definició dels elements projectats. 
 

13.3.5.- Plànols de senyalització i ordenació del trànsit durant les obres 

S’inclouran al document plànols només en el cas que els desviaments proposats suposin la necessitat, per 
exemple, d’ocupacions de terrenys addicionals a les requerides per l’obra definitiva,  la necessitat d’execució 
d’activitats tals com moviment de terres o estesa de paquets de ferms provisionals. A escala adient, 
s'inclouran: 

 
- Plantes esquemàtiques de senyalització. 
- Seccions. 
- Detalls. 

12.3.6. Plànols de Serveis afectats 

Com s'ha indicat en l’annex. 
 
 

13.4.- DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

El plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PPTP) és el document complementari al PGI-10 
(plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres de INFRAESTRUCTURES.CAT), que 
està publicat al lloc web de INFRAESTRUCTURES.CAT, i és d’obligat compliment en l’execució de les obres 
licitades per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

El PPTP té com a objecte la concreció de les prescripcions a aplicar particularment a cada projecte, allà on el 
PGI-10 té una redacció més genèrica. Per tant, el PPTP ha de recollir els possibles criteris divergents, 
complementaris o aclaridors del PGI-10, sobretot en els apartats d’amidament i abonament de cada unitat 
d’obra. 

El PPTP s’elaborarà en base al document de referència que INFRAESTRUCTURES.CAT proporcionarà al 
consultor en la reunió d’inici. En qualsevol cas, és tasca del consultor desenvolupar el document de referència 
per adaptar-se convenientment a les especificitats de cada projecte. En l’elaboració del PPTP es tindran en 
compte els següents condicionants: 

Només s’inclouran els apartats corresponents a les unitats d’obra necessàries per a la redacció del projecte, 
respectant la seva numeració. 
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En el cas d’unitats d’obra noves, no incloses al PGI-10 o al PPTP, es redactaran els seus apartats seguint els 
criteris d’ordenació i desenvolupament adoptats al PPTP. La seva numeració serà correlativa a l’última que 
figuri en el corresponent apartat. 

En totes les unitats es definiran els materials a utilitzar, que per qualsevol raó hagin de ser diferents als 
especificats al PGI-10 o al PPTP. 

Es comprovarà en cada cas, que allò esmentat al PPTP per a cada unitat d’obra i el preu corresponent que 
s’indica, es correspon amb al que s’ha representat als plànols  i figura als quadres de preus o s’ha esmentat 
en altres documents del projecte. 

AL PPTP es transcriurà el següent: “La part contractual d’aquest plec corresponent a la Seguretat i Salut de 
l’obra, es troba continguda al propi al propi estudi de seguretat i salut” 

 
 
13.5.- DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

13.5.1.- Documentació a lliurar 

Estat d’amidaments detallats.  

Estadística de Partides (ordenades per imports). 

Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2. 

Els Pressupostos Parcials. 

El Pressupost General. 

En el suport informàtic (CD o, un cop posat en funcionament l’entorn de l’Àrea Col·laborativa, còpia en format 
zip) de la unitat de control, incloent pressupost, pla de treballs i qualitat, format TCQ-2000 (Utilitzar assistent 
per a còpies). 

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. 

13.5.2.- Elaboració del Pressupost 

El Projectista haurà de disposar de la darrera versió del  Banc de Preus de INFRAESTRUCTURES.CAT, el 
qual  utilitzarà 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 primer lloc es recomana desenvolupar l’estructura de nivells de profunditat d’acord amb l’estructura 
definida per INFRAESTRUCTURES.CAT: 

1-  OBRA 

2-  SUBOBRA 

3-  CAPÍTOL 

4-  OBRA ELEMENTAL 

5-  ACTIVITAT 

Línies de pressupost 

Els conceptes associats a cada nivell variaran en funció de la tipologia de l’obra a projectar. 
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Un cop definida l’estructuració del pressupost en els diferents conceptes, sota els diferents nivells de 
profunditat, es definiran les partides que composen les diferents activitats a realitzar al pressupost (línies de 
pressupost). 

Per desenvolupar aquesta fase es recomana, en primer lloc, fusionar el banc de preus de 
INFRAESTRUCTURES.CAT al banc propi del pressupost. Un cop fet això és convenient mantenir oberts en 
paral·lel les finestres de banc i pressupost, i anar arrossegant  preus del banc cap al pressupost. Un cop fet 
això s’anirà introduint l’estat d’amidament de cada preu ja sigui mitjançant amidaments detallats o bé 
amidaments directes. 

Els amidaments de les diferents partides d’obra de que 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. 

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. 

El Projectista haurà de tenir en compte el compliment de l’article 34 de la Llei de Carreteres que insta a 
incloure en el pressupost una partida destinada a reparar els danys, en la xarxa viària existent, que es puguin 
derivar de l’increment de trànsit provocat per l’execució d’un Projecte de carretera. 

Al Pressupost d'Execució Material de l’obra 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.L’últim full del Pressupost General 
haurà de constar del Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra  i de Pressupost d’Execució per Contracta 
del Pla d’assaigs (incloent Pressupost d’Execució Material i, IVA i Pressupost d’Execució per contracta del Pla 
d’assaigs). 

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, 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. 

Caldrà afegir una partida alçada a justificar de gestió de residus de la construcció i demolició.  

També és important que les partides alçades a justificar es codifiquin correctament amb el tipus X “partida 
alçada a justificar” per assegurar que el programa TCQ-2000 les interpreti correctament. 

 Una vegada finalitzat el procés es recomana netejar el banc de preus i fer un recàlcul del banc de preus i del 
pressupost per garantir la coherència de les dades. 

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. 

El pressupost de l’estudi de seguretat i salut, serà inclós també al pressupost de l’obra en un capítol específic. 

 

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. 
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En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les aplicacions informàtiques 
del sistema integrat TCQ 2000. 

 
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 convenients (1:1000 per a la planta general, 1:500 en 
interseccions i enllaços, 1:200 o 1:100 en zones de situació de ponts, etc.).Les reproduccions en format DIN 
A-3 destinades a l'enquadernació, referents a les plantes topogràfiques amb traçat, es faran en dos colors i 
amb un nivell de definició similar al d'una reproducció fotogràfica del DIN A-1 original. 

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 
puntualitza el Manual d’Estructuració Informàtica dels projectes de INFRAESTRUCTURES.CAT).  

Aquells plànols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza el Manual 
d’Estructuració Informàtica dels projectes de INFRAESTRUCTURES.CAT (MAN-05). 

 
14.3.- Fitxers de muntatge 

En coherència amb el “Manual d’estructuració informàtica + PDF Obra Civil” de INFRAESTRUCTURES.CAT, 
a l’apartat “Fitxers de muntatge”, el consultor lliurarà, paral·lelament al lliurament dels treballs enquadernats, 
els fitxers de muntatge global de traçat de l’actuació en suport informàtic (DWG o DGN): planta, perfil 
longitudinal del tronc, seccions tipus, planta d’expropiacions i planta de serveis afectats. Els fitxers hauran de 
respectar les següents característiques: 

El fitxer de muntatge global traçat en planta haurà de ser únic (és a dir, no podrà estar dividit segons les fulles 
de què consta el plànol de planta). Haurà d’incloure els paràmetres geomètrics del traçat en planta, amb 
indicació de PKs, i hauran d’aparèixer grafiats: obres de drenatge, obres de fàbrica, túnels, viaductes, 
enllaços i elements singulars diversos. S’hauran d’adjuntar referències (quadres de diàleg) que especifiquin la 
denominació i característiques geomètriques d’aquests elements. 

El fitxer de perfil longitudinal haurà de ser únic, i confeccionat a escala 1:5.000 en horitzontal i escala 1:1.000 
en vertical. Amb indicació de PKs. Haurà d’incloure els paràmetres geomètrics del traçat en alçat, i hauran 
d’aparèixer grafiats: obres de drenatge, obres de fàbrica, túnels, viaductes, enllaços i elements singulars 
diversos. S’hauran d’adjuntar referències (quadres de diàleg) que especifiquin la denominació i 
característiques geomètriques d’aquests elements. 

Planta d’expropiacions haurà de ser únic. Amb els mateixos criteris gràfics que els plànols d’expropiacions. 

Planta de serveis afectats: haurà de ser únic. Amb els mateixos criteris gràfics que els plànols de serveis 
afectats. 

En qualsevol moment de la redacció del projecte en què INFRAESTRUCTURES.CAT ho requereixi, el 
consultor haurà de lliurar aquests fitxers, amb el nivell de desenvolupament més avançat que permeti l’estat 
de redacció del projecte. 

 
14.4.- Documentació a lliurar 
 

Els documents i suports en pdf i editables (suport informàtic, SI) a lliurar en cada fase i les directrius de 
presentació s’especifiquen al Manual d’enquadernació i presentació de projectes (MAN-21) i al Manual 
d’edició, portades i caràtules projectes d’obra civil (MAN-22).  

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. 
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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. 

. 
 

15.-  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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                     PLEC DE PRESCRIPCIONS 
PLP-26v02                         Plec de prescripcions per a l’assistència  tècnica a 

la  redacció de projectes constructius de reforç i O.C. – Carreteres 
 

PLP-26v02 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes constructius de reforç i O.C – CARRETERES(22.05.12)                                            Pàgina 51 de 66 

   

 

 

APÈNDIX NÚM. 1 
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Tot seguit es palesen unes recomanacions i continguts d’alguns apartats del projecte a desenvolupar. 

 

MEMORIA 

 

La Memòria podria constar dels apartats i continguts , que a continuació s’indiquen. 

 

Antecedents. 

El “xx” de “xxxxxxxxxxxx” de 20XX la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya va 
encarregar INFRAESTRUCTURES.CAT la redacció del Projecte Constructiu: 

Clau: R”X”-000”XX”. 

Títol: “Reforçament de ferm. Reforçament de ferm i obres complementàries a la carretera C-“XXX”. Carretera 
de “NNNNNNNN” a “NNNNNNNNNN”, PK “XX+XXX” a “XX+XXX”. Tram: “NNNNNNN” a “NNNNNNNN”. 

Objecte del Projecte. 

“L’objecte del projecte és deixar en condicions normals de transitabilitat el tram de la carretera C- “XXX” que 
va del PK “XX+XXX” al “XX+XXX”, pel que fa a les amplades de plataforma, regularitat longitudinal i 
transversal, drenatge, senyalització horitzontal i vertical, tanques de seguretat i balisament”. 

(No cal estendre’s més en aquest punt). 

 

Situació actual. 

Es descriurà la situació actual, aprofitant la continguda a l’Ordre d’Estudi, afegint-hi el que sigui adient d’acord 
amb els resultats de la inspecció de camp feta. 

Aquest deurà ser un punt tan extens com calgui per descriure en termes generals l’estat actual del traçat; del 
caràcter de diferents parts del tram estudiat: travesseres urbanes i camp obert; de la regularitat transversal i 
longitudinal de la superfície, indicant el gruix mig de les deformacions i on són més freqüents; de la presència 
o absència de flonjalls; dels talussos en desmunt i terraplè; de les cunetes, salvacunetes, i obres de drenatge 
transversal; dels punts estrets de la carretera, si n’hi han; dels problemes de visibilitat en corbes de radi petit; 
d’assentaments en entrades i sortides de ponts, i de l’estat dels junts de dilatació, de les proteccions i del ferm 
sobre el tauler; d’erosions a les obres de drenatge; envelliment de les senyalitzacions verticals i horitzontals;... 

 

Descripció de la solució adoptada. 

S’exposarà, amb línies generals, tot el que s’ha projectat per a corregir els defectes trobats, procurant vagin 
en paral·lel aquestos amb les solucions projectades. Deurà seguir-se, tant com es pugui, l’ordre següent. 

 

Defectes de traçat. 

Els que apareixen en aquest tipus de projectes són els relatius a manca d’amplada en corbes sobre obres de 
fàbrica i en terraplens alts, on cal col·locar tanca de seguretat; i a manca de visibilitat en corbes 
desenvolupades en desmunts amb talussos empinats i coberts de vegetació. 

(La correcció de radis, pendents i acords, és objecte d’altres tipus de projectes de millora, i no es considera 
aquí). 

Per a guanyar amplada en corbes sobre obres de fàbrica i en terraplens alts, poden emprar-se lloses o bigues 
de formigó armat, d’amplada adequada a cada cas, ancorades o lliures. 

 

Per a guanyar visibilitat a les corbes en desmunt caldrà allunyar de la plataforma els peus dels talussos per a 
deixar una zona sense obstacles visuals, i tombar-los més. 
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A la Memòria cal assenyalar els indrets on es projecten tractaments dels tipus esmentats o d’altres, els 
mitjans d’ancoratge de les lloses i bigues, i els guanys d’amplada aconseguits. 

 

Defectes del ferm. 

S’exposaran els resultats de l’Annex de ferms sobre els tractaments a donar en els trams classificats amb 
cada codi, o establerts a l’estudi de deflectometries, fent palès el contingut operatiu de cada solució aplicada: 

Es fresa, escarifica o enderroca el paviment existent, o tot senzillament es rega amb emulsió la superfície? Si 
s’escarifica o enderroca, abans de les esmentades operacions, ha de tallar-se amb serra de disc l’envoltant 
de l’àrea on es facin. 

Quan es facin excavacions de saneig o obertura de caixa, cal indicar fins a quina profunditat contada des de 
la superfície actual de la carretera. 

Caldrà definir les capes de mescles bituminoses en calent a estendre i compactar: denominació segons la 
funció encomanada (regularització transversal, reforç general, etc.); composició (tipus de mescla i naturalesa 
dels lligants i granulats emprats), i gruix. I també les capes de materials granulars per refer la base del ferm 
als flonjalls.  

El reg d’emprimació, s’emprarà solament si n’hi ha algun eixamplament o per arranjar flonjalls; en els regs 
d’adherència entre capes bituminoses, s’especificarà el lligant emprat, si no fos l’habitual emulsió ECR-1. 

Cal tractar de reciclar materials dels fresats i enderrocs de la pròpia obra, donat que, a més d’econòmic, 
disminueix l’afectació al medi ambient en reduir préstecs i abocadors. 

 

Defectes del drenatge. 

S’exposaran els treballs típics projectats per a les cunetes (neteja, reperfilat, revestiment i les combinacions 
dels tres). Seccions finals projectades: figura geomètrica i dimensions lliures definitòries. Qualitat del formigó 
emprat. 

S’enumeraran les obres de drenatge transversal, assenyalant a cada una les actuacions que necessita: neteja 
de l’entrada, del cos, de la sortida o de varies parts; reparacions de brocs: soleres, caixers, impostes; 
reparacions del cos de l’obra: fonaments, solera, alçats, lloses o voltes. 

A cada salvacuneta, s’indicarà si està legalitzada o no, i què es projecta fer-li: enderrocar-la sense més; 
netejar-la; reparar-la; substituir-la per un gual; etc. 

De cada embornal es dirà si necessita ser anivellat o no, segons les actuacions sobre els ferms del voltant; si 
cal netejar-lo, i/o reparar-lo en l’obra, el marc o la reixa. 

 

Defectes de la senyalització vertical. 

Els defectes més comuns són la col·locació defectuosa dels senyals en distància horitzontal i vertical a 
l’aresta de la plataforma; plaques, lames de cartells i pals malmesos, o envellits, havent perdut la 
retrorreflectivitat. 

S’indicarà que s’ha projectat el canvi de col·locació dels senyals i pannells que ho necessiten, i la renovació 
dels elements malmesos. 

Defectes de les tanques de seguretat. 

En general, es projecten les actuacions següents: substituir els terminals cua de peix per terminals de dotze 
metres (12 m); canviar bandes oxidades o malmeses per trucs i els pals de suport i els amortidors; afegir 
tanques en indrets on son necessàries i manquen. 

 

Pot incloure’s una taula amb: PK inicial; PK final; terminals projectats; nombre de bandes, amortidors, pals i 
cargoleries a substituir o col·locar. 
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Marques viàries. 

S’indicarà com s’ha projectat la renovació de les marques viàries que seran cobertes totalment per les capes 
de ferm: tipus de marca viària a l’eix i a les separacions calçada-vorals; material emprat a les línies i a les 
fletxes, rètols i zebrats. 

 

Traçat. 

Exposar si s’ha mantingut el traçat existent o s’han introduït canvis. En aquest cas, en què consisteixen i on 
s’han projectat. 

S’han de relacionar sempre les distàncies a origen amb el PK d’explotació i el PK del projecte. En la Memòria 
del projecte i en els plànols caldrà reflectir l’equivalència entre els PK de projecte i els PK d’explotació. 

 

Secció tipus. 

Indicar els nombres i amplades de calçades i vorals de la carretera. 

 

Moviment de terres. 

Es aconsellable incloure, a més, el text: 

“Pel que fa a les excavacions necessàries pels eixamplaments de plataforma i per rases, pous i fonaments 
d’obres de drenatge, l’autor del projecte, amb la inspecció visual del terreny i els resultats del reconeixement 
geotècnic, defineix a efectes d’establir un preu per les unitats d’excavació esmentades, un percentatge de 
roca a excavar amb utilització d’explosius o martells hidràulics d’un P%, sempre en funció de la potència dels 
mitjans d’excavació emprats pel contractista. El percentatge final podria ésser superior a l’esmentat, essent a 
risc i ventura del contractista la diferència que es pugui assolir”. 

 

Afermat. 

Cal referenciar les dades de l’annex d’afermat: tipificació del trànsit pesat a la carretera; tipus d’explanada 
existent; secció de ferm corresponent segons Instruccions 6.1 IC i 6.2 IC; gruixos de reforç assenyalats a 
l’O.C. 9/02 pel tipus de trànsit pesat, segons el valor característic de la deflexió en trams; conformitat de les 
actuacions projectades amb el contingut de la normativa esmentada. 

 

Drenatge. 

Es remetrà a l’annex de drenatge per la consulta dels indrets on s’apliquen els diferents tractaments a les 
cunetes, salvacunetes, drens i obres de drenatge transversal. 

 

Senyalització i abalisament. 

Cal indicar la normativa emprada, per exemple: 

 

“En el Projecte de les obres corresponents s’han aplicat les Normes del Ministerio de Fomento següents: 
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL. 

“Instrucción de Carreteras 8.1-I.C” 

“Catálogos de señales de circulación:” 

Tomo I.- Características de las señales. Marzo 1992. 

Tomo II.- Catàlogo y significado de las señales. Junio 1992. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. 

“Instrucción de Carreteras 8.2-I.C. 1987.- Marcas Viales”. 

Normativa de la Generalitat de Catalunya: 

 
- Manual de senyalització interurbana d’orientació 
- Manual de senyalització urbana d’orientació 

 

Serveis afectats. 

Si no se’n afectessin, serà prou escriure quelcom semblant al que segueix: 

“De la investigació feta al camp i a les companyies de serveis, no se’n ha trobat cap que sigui afectat per les 
obres projectades”. 

En cas d’haver-ne: 

A l’Annex de Serveis Afectats es relacionen els existents amb les dades referents a la naturalesa, titularitat i 
import de trasllat de cadascú. Per grups, la valoració és de: 

 
 

 GRUP IMPORT  
 Línies elèctriques   
 Telèfons   
 Telègrafs   
 Aigua potable   
 Clavegueres   
 Gas   
 Oleoductes   
 Altres   

 
 

Expropiacions. 

Normalment, en aquests projectes no cal ocupar terrenys de titularitat privada, i no cal escriure més que: 

“Com que tots els treballs projectats es desenvolupen dins de terrenys de domini públic, a l’Annex 
d’Expropiacions es fa constar no hi ha necessitat de practicar-ne cap.” 

En el cas contrari, cal incloure un quadre o taula on se diguin els termes municipals dels terrenys afectats, el 
total afectat al terme, el preu mig aplicat i els imports previsibles per termes i total. 

 

Termini d’obra. 

“En compliment del Reglament de Contractació de l’Estat, es redacta l’Annex “Pla de Treballs” on s’arriba 
amb caràcter indicatiu a un termini de X (x) mesos.” 

 
Seguretat i salut. 

 

“D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1977, en el present Projecte s’inclou un estudi de 
Seguretat i salut en el Treball, que forma part del mateix.” 

“El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a .............. Euros (.............. €), import que queda recollit com a 
Partida a justificar al Pressupost d’Execució Material”. 

 
Declaració d’obra completa. 
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“L’obra projectada compleix les condicions demanades per l’article 124 de la Llei 13/1995 de Contractes de 
les Administracions Públiques per a ser considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús 
general en comprendre tots els elements per a la seva utilització”. 

 
Pressupost. 

El Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra és de..................€ 

El Pressupost d’Execució per Contracta d’aquesta obra és de.........€ 

El Pressupost per a coneixement de l’Administració.........................€ 
 

Classificació del contractista. 
 

En compliment dels Articles 25 i 26 del Reial Decret 1098/2001 (Reglament general de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques), es proposa a continuació la classificació a exigir als contractistes per 
admetre'ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres. 

Grup               ..... 

Subgrup         ..... 

Categoria       ..... 

 

Relació de subsistemes d’obra susceptibles de la seva subcontractació 

 

“A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obres i instal·lacions que formen part del projecte i 
que, bé degut al seu important volum respecte el total de les obres, o bé degut a la seva complexitat o 
especificitat tècnica, aquests subsistemes són susceptibles d’ésser subcontractats a tercers per part de 
l’adjudicatari de les obres.” 

 

Enderrocs (xx %) 

Reposició de SSAA (especificar per companyies) (xx%) 

Pantalles/pilons (xx %) 

Tractaments especials del terreny (jet grouting/injeccions) (xx %) 

Moviment de terres (capes granulars) (xx %) 

Capes de ferm de mescles bituminoses (xx %) 

Capes de ferm de formigó (xx %) 

Elements prefabricats de formigó en massa/armat/pretensat (xx %) 

Taller d’estructures metàl·liques (xx %) 

Elements de defensa i protecció (xx %) 

Senyalització horitzontal (xx %) 

Senyalització vertical de codi/orientació (xx %) 

Senyalització dinàmica (xx%) 
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Il·luminació (xx%) 

Instal·lacions de seguretat i control en túnels (xx %) 

Equips de mesura i control del trànsit (xx %) 

Jardineria (xx %) 

Mobiliari urbà ( xx %) 

(Aquest llistat s’haurà d’adaptar per a cada projecte, incorporant/eliminant tots els conceptes que el consultor 

consideri adients) 

 
 

Revisió de preus. 
 

“Pel seu termini,............ aquesta obra no està subjecta a Revisió de Preus”. 
 

Conclusió. 

 

“Amb el que hem exposat a la present Memòria i als seus Annexos, així com al resta dels documents del 
Projecte, creiem suficientment justificat el mateix, per la qual cosa l’elevem a la consideració de la 
superioritat.” 

 
Barcelona,................ (mes)       de    .................(any). 

 
 
 
 
 

L’ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 
 

(Signatura) 
 
 
 

(Peu de signatura amb el nom, cognoms i titulació acadèmica de l’autor) 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

Cal recordar que aquest document del Projecte és contractual; el fet d’haver d’utilitzar el Plec de 
Prescripcions Tècniques de INFRAESTRUCTURES.CAT, no l'allibera al Projectista de l'obligació de donar 
una definició escrita detallada i clara de totes les obres a construir; de la definició de les comeses de la 
Direcció d'Obra i del Contractista pel desenvolupament del contracte; dels materials a emprar en l'execució, i 
les característiques de qualitat exigides; de les unitats d'obra en que s'hagin descompost les obres, amb 
particular atenció als processos l'execució i als resultats obtinguts en quant a geometria i funcionalitat dels 
elements d'obra acabada, marcant els assaigs i proves a realitzar, els valors de referència i les toleràncies; i 
de les condicions d'amidament i abonament. 

El Plec es referirà exclusivament, a l'obra projectada, sense articles referents a coses que no intervinguin en 
la composició d'aquesta. 

 
 

ORGANITZACIÓ DEL PLEC 
 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (abreujat PPTP d'ara endavant), s'organitzarà en quatre 
capítols: 

Capítol 1.- Part General. 

Capítol 2.- Especificacions pels materials a emprar en la construcció de les obres. 

Capítol 3.- Especificacions sobre les unitats d'obra, els processos d'execució i control, resultats del control i 
toleràncies. 

Capítol 4.- Especificacions per a l'amidament i l'abonament de les obres. 
 

15.1.1.- 1.- Capítol 1.- Part general. 

 

Es composarà dels apartats següents: 

1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 

Aquest apartat podrà agafar-se del PPTP Iliurat per INFRAESTRUCTURES.CAT emplenant-lo amb el títol del 
Projecte. 

 

1.2.- Descripció de les obres. 

Aquest apartat ha de ser redactat amb tota cura per l'Autor del Projecte. En una primera part ha de fer una 
descripció general de l'obra amb les solucions aplicades per resoldre els problemes existents a la carretera: 
excavacions en desmunt per guanyar visibilitat; terraplens per eixamplar la plataforma; tractaments pels 
dispositius de drenatge longitudinal i transversal; el mateix per corregir els defectes de rasant i estructurals del 
ferm; característiques geomètriques de les lloses i bigues de formigó armat per guanyar amplada; dispositius 
emprats per la subjecció de les lloses i bigues a les obres de fàbrica, i de la tanca de seguretat a les lloses i 
bigues; senyalització vertical i horitzontal;... 

La part anterior contindrà quadres i taules on apareguin les situacions de tots els elements d'obra esmentats, 
de manera que, en llegir-la, tothom pugui assabentar-se de les obres projectades. 

Després caldrà fer una enumeració dels materials i operacions incloses a cada tipus de les activitats 
esmentades, recolzant-se en el contingut del PPT de INFRAESTRUCTURES.CAT i adaptant-lo a l'obra 
projectada. 

 

1.3.- Direcció d'Obra. 
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Cal reproduir el contingut del PPT de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 

1.4.- Desenvolupament de les obres, 

Cal reproduir el contingut del PPT de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 

1.5.- Amidament i abonament. 

Cal reproduir el contingut del PPT de INFRAESTRUCTURES.CAT. 
 

15.1.2.- 2.- Capítol 2.- Materials bàsics. 

 

Seguint l'esquema del PPT de INFRAESTRUCTURES.CAT, s'inclouran els materials que vagin a ser emprats 
en la construcció de l'obra projectada, i solament aquests. 

Si al projecte es fes ús d'algun tipus de material no inclòs al PPT de INFRAESTRUCTURES.CAT haurà de 
ser descrit amb les prescripcions corresponents dins del grup corresponent, o obrir-ne un altre per "Altres 
materials", sempre amb el convenciment de que tot el que hagi d'entrar a la composició de les obres ha de 
quedar totalment identificat en aquest capítol pel que fa ais materials. 

15.1.3.- 3.- Capítol 3.- Unitats d'obra, procés d'execució i control. 

 

Se seguirà l'esquema general del PPT de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

La part de "Treballs generals" serà reproduïda conforme hi apareix. 

De les famílies d'unitats d'obra, i d'aquestes, solament s'inclouran les que formen part del projecte. Si en 
algun cas les circumstàncies del projecte així ho demanessin a judici de I'Enginyer Autor del Projecte, amb el 
coneixement i conformitat del Director del Projecte, podran canviar-se les prescripcions i/o toleràncies 
marcades per ell. 

De cada grup d'unitats d'obra, entenent com a tal el conjunt d'unitats d'obra que es construeixen d'una 
mateixa manera i amb materials semblants, i difereixen entre si solament per la procedència dels materials o 
per les dimensions identificadores, caldrà fer una definició de l'abast de subministraments, materials, 
maquinària, manipulacions i operacions dins de cada unitat d'obra. 

Després, una descripció del desenvolupament de l'execució de les unitats d'obra, seguida de la prescripció de 
característiques per a la unitat d'obra acabada: dimensions del lot de control; mesures, assaig i proves a 
realitzar en totes les fases d'execució; i resultats i toleràncies a obtenir en elis per a l'admissió de materials i 
dels lots d'unitat d'obra acabada. 

Sí en la composició entressin unitats d'obra impossibles de ser incloses a les famílies del PPT de 
INFRAESTRUCTURES.CAT, caldrà afegir un apartat "Unitats d'obra noves" on es faci un tractament 
semblant al d'aquell. 

 

15.1.4.- 4.- Capítol 4.- Amidament i abonament. 

Quan el Plec arriba a aquest punt, les activitats, els materials i les unitats d'obra ja han de ser perfectament 
definits, així que caldria encapçalar-lo amb una entrada com aquesta: 

"En aquest capítol es marquen les instruccions per l'amidament i l'abonament de les unitats d'obra emprades 
al projecte, que al capítol 2 han estat definides pel que fa als materials emprats i al capítol 3 pel que fa a llur 
abast i als processos d'execució i de control". 
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Després se seguiria l'esquema del PPT de INFRAESTRUCTURES.CAT, assenyalant les condicions 
d'amidament i pagament de les unitats d'obra incloses al projecte, solament, tot i afegint les "Unitats d'obra 
noves" del Capítol 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÈNDIX NÚM. 2 

 
 

1.- FITXA PER AL RECONEIXEMENT VISUAL DELS FERMS 
 
2.- FITXA DE FLONJALLS 
 
3.- TAULA D’ACTUACIONS – FRESATS I REFORÇOS 
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1.- FITXA PER AL RECONEIXEMENT VISUAL DELS FERMS 
 
 
PROJECTE DE REFORÇ:______________________________________________________________________ 
 
CARRETERA:________________________________________________________________________________ 
 
TRAM:______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

PK CD CE PK CD CE PK CD CE PK CD CE PK CD CE
               

               
               
               
               
               
               
               
               

 
 
 
 
CODIS.  1: Superfície en bon estat. 

2: Superfície amb esquerdes de més de 3 mm d'ample i deformacions de més de 2 cm 
    a la meitat exterior del carril. 
2*: Com 2 a tot l'ample del carril. 
2C: Com 2 al terç mig de la calçada. 
3: Flonjall. 
4: Atres. 

 
 
 
 
 
 
          Reconeixement fet el______ de________ de___________ 
 
 
 
          per______________________________________________                                   Signatura: 
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2.- RECONEIXEMENT VISUAL DELS FERMS – FITXA DE FLONJALLS 
 
 
PROJECTE DE REFORÇ:_____________________________________________________________________ 
 
CARRETERA:_______________________________________________________________________________ 
 
TRAM:_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

FITXA DE FLONJALLS 
 
 
 
Nº  
PK origen  
PK final  
Carril (D/E)  
a  
A  
B  
Enfonsament (cm)  
Abonyegament (cm)  
Explanació(D/T/MV)  
Talús veí (E/0/C)  
Cuneta(te/tn/re/rn)  
Dren (SI/NO)  

Explanació D Desmunt T Terraplè MV Mig vessant   
Talús veí E  Estable 0  Erosionat C Esllevisat   
Cuneta t  En terra r  Revestida e  Ensorrada n Neta 

 
 

 
 
 
 
 
 
Reconeixement fet el__________ de_______ 
 
 
 
per__________________________________                                                      Signatura: 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 

                                                            a 
    voral                                                
 
 
   carril                 A 
  
 
   carril  
                                   B 
 
    voral 
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CARRETERA: GI-254 TRÀNSIT: T32

1,5 1,75 1,75 1,75 1,75 1,5

INICI FI INICI FI R D R E R E R D R D R E R E R D

1222 1259 1+815 1+852 8 5 5 5

1259 1334 1+852 1+927 8 8 5 5

1334 1384 1+927 1+977 5 8 5 5

1384 1829 1+977 2+427 5 5 5 5

1829 3044 2+415 3+640 8 5 5 5

3409 3426 4+010 4+027 5 10 5 8

3426 3621 4+027 4+222 5 5 5 8

3621 3646 4+222 4+247 8 5 5 8 S

3646 3736 4+247 4+337 8 8 5 8 CT

3736 3841 4+337 4+442 10 8 5 8

3841 3846 4+442 4+447 5 8 5 8 S

3846 3854 4+447 4+460 5 5 5 8

3854 4151 4+460 4+752 5 5 5 5

4151 4161 4+752 4+762 5 8 5 5

4161 4506 4+762 5+175 10 8 5 5

4506 4626 5+175 5+295 8 8 5 5

4626 4726 5+295 5+395 5 8 5 5 T

4726 4756 5+395 5+425 T.A .P. T.A .P T.A .P T.A .P

4756 4893 5+425 5+562 8 12 5 5

4893 5266 5+562 5+937 8 5 5 5

5266 5598 5+937 6+290 8 8 5 5

5598 6163 6+290 6+855 8 5 5 5

6163 6268 6+855 7+005 5 5 5 5

6268 6418 7+005 7+155 8 5 5 5

6418 6463 7+155 7+200 8 8 5 5

6463 6718 7+200 7+455 5 8 5 5

6718 7153 7+455 7+890 5 5 5 5

7153 7226 7+890 8+015 5 10 5 5

7226 7236 8+015 8+025 5 10 10 5

7236 7333 8+025 8+120 5 10 10 8

7333 7366 8+120 8+155 8 10 10 8 F F

7366 7388 8+155 8+175 8 10 10 12 F

7388 7438 8+175 8+225 8 F 10 12

7438 7471 8+225 8+260 5 F 10 12

7471 7488 8+260 8+275 5 F 10 5

7488 7558 8+275 8+345 5 8 10 5

7558 7631 8+345 8+420 5 5 10 5

7631 8001 8+420 8+790 5 5 5 5

8001 8031 8+790 8+820 5 5 8 5

DESPERFECTES

TRAM: OLOT - SANTA PAU

P
L

T
A

F
O

R
M

A

P
L

T
A

F
O

R
M

A

REFORÇ, FRESSAT I SANEJOS

ESTUDI DE DEFLEXIONS

INSPECCIÓ V ISUAL

V
O

R
A

L
  

D
R

E
T

V
O

R
A

L
 

E
S

Q
U

.

DISTÀNCIES

A ORIGEN

PK

EXPLOTACIÓ

CA RRIL 1 CA RRIL 2

A MPLES

CA RRIL 1 CA RRIL 2

T

CR

CT

T

CT

T

PONT

CLAU: RG-01125

GRUIX LLA RG

cm m GRUIX LONG. GRUIX LONG. GRUIX LONG. GRUIX LONG. cm m

37

75

50

445

1215 5 1215

17 7 17

195

25

90 N 90

105 5 105

5

8 5 8

297

10 5 10

345 5 345

120

100 5 100 5 100

30 30

137 7 137 8 137

373 5 373 5 373

332 8 332

565 5 565

105

150

45

255

435

73 7 73

10

97

33 5 33

22

50

33

17

70

73 7 73

370

30 5 30

2034

8 225

L
O

N
G

IT
U

D REFORÇ

L
O

N
G

IT
U

D

S

S

112

125

5

L
O

N
G

IT
U

D
   

   
 

T
R

A
M

C
U

N
E

T
E

S

212

C
U

N
E

T
E

S

RD

5

5

8

RD RE RE

ACTUACIONS

G
R

U
IX

   
   

   
 

T
E

S
T

IM
O

N
IS

465

FRESSAT I REPOSICIÓ (cm )

CA RRIL 1 CA RRIL 2

5

5

N
E

T
E

J
A

R

2
0

3
4

2
3

3
7

7
2

5 1628

N
E

T
E

J
A

R
R

E
V

E
S

T
IR

315

10 332

5 473

105

5 300

1955

PONT

2
3

5

PONT

5 155

5
6

0

R
E

V
E

S
T

IR
N

E
T

E
J

A
R

5
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APÈNDIX NÚM. 3 

 
 

  1.- REVISIÓ DEL DRENATGE LONGITUDINAL 
2.-  REVISIÓ DE LES OBRES DE DRENATGE 
TRANSVERSAL 
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1.- REVISIÓ DEL DRENATGE LONGITUDINAL 
 
 
PROJECTE:_______________________________________________________________________________ 
 
Carretera:_______________________________ Tram:_____________________________________________ 
 
 
 

PK origen  VORA DRETA VORA ESQUERRA 
PK final  Cuneta Passacuneta Dre Cuneta Passacuneta Dre 

 Tipus       
 Estat       
 Calat       
 Tipus       
 Estat       
 Calat       

 
 
 
 
 
    CODIS 
 
 

Cuneta Passacunetes Dre 
t-X  Triangular Calibre cm Calibre cm 
T-X  Trapeçoidal T-X Trapeçoidal F Formigó porós
R  Revestida L Llosa P Plàstic ranurat 
X  Amplada R Reixa Regalima? SI/NO 
   N Neta    
   b Bruta    
   E R trencat    
   Calat Lliure a voral    

 
 
 
 
 
     Feta el____de__________________ de__________ 
 
 
 
     per__________________________________________                                                                Signatura: 
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2.- REVISIÓ DE LES OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 
 
 
 

 
PROJECTE:_______________________________________________________________________

________ 
 

   O.D. núm. 
 
 
Situació (PK)                  núm. 
 
Tipologia                          Circular                                Material            Formigó 
 
Dimensions                      D=800 mm 
 
 
Descripció de l'estat 
 
 
 
 
Observacions 
 
 
 
 
Actuació a realitzar 
 
 
 

 
 
 
 

                                    (Fotografia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura: 
 

 

  




