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1 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present plec de condicions tècniques és definir les particularitats i regular les 

condicions d’execució de les obres de reparació, conservació i/o millora del paviment asfàltic 

dels vials interiors de Mercabarna.  

2 AMBIT D’ACTUACIÓ GENERAL 

L’àmbit d’actuació dels treballs definits en el present document son totes les vies asfaltades 

del recinte de Mercabarna a la Zona Franca (Barcelona) i al Terme Municipal de Sant Boi (Mb 

Flor). 

A l’Annex I s’adjunta documentació gràfica d’ambdós recintes, amb identificació dels vials 

inclosos en l’àmbit d’actuació. 

3 IMPORT DEL PRESSUPOST Y DURADA DEL CONTRACTE 

L’import anual estimat es de 115.006,90 euros, IVA exclòs. La vigència del contracte serà de 

tres anys i prorrogable per períodes d’un any (import estimat total de 460.027,60 euros) 

4 DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR  

En aquest apartat es defineixen les possibles operacions de reparació a realitzar sobre els 

paviments asfàltics.  

 

I. ACTUACIO TIPUS I: Fressat i reposició de mescla bituminosa en calent. 

Aquesta es la principal operació de reparació i conservació prevista, i compren els 

treballs de reposició d’una capa de 4 cm de paviment d’aglomerat asfàltic tipus AC 16 

surf B 50/70 D, en les zones deteriorades. 

Les superfícies d’actuació poden ser de molt diversa dimensió (entre 3 i 450m2) però 

agrupades en el temps de manera que es preveu l’execució de la totalitat de les 

reparacions amb 2 ó 3 intervencions anuals, a realitzar en cap de setmana. 

La metodologia de reparació consistirà en realitzar el fressat de totes les àrees afectades 

formant un rebaix que permeti restablir el gruix de la nova capa, la retirada del material 

fressat, la neteja de tota la zona per tal d’eliminar restes i pols que puguin dificultar 

l’adherència de la nova capa de rodadura, el reg d’imprimació de parets i fons i l’estesa 

mecànica amb posterior compactació mitjançant cilindri vibratori. 
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II. ACTUACIO TIPUS II: Incorporació d’una capa de paviment d’aglomerat asfàltic 

Aquesta operació compren els treballs de incorporació de una nova capa de rodadura, 

amb mescla asfàltica en calent, tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb un gruix mínim de 4 cm. 

Es tracta de la re-pavimentació de vials de forma continua i homogènia. L’operació 

afectarà a la totalitat de la superfície entre rigoles del tram afectat. Aquesta operació es 

realitzarà en aquells carrers que havent-hi petites deficiències en superfície, no es veuen 

afectades les capes inferiors, augmentant així la secció de ferm del carrer.  

En aquest cas es realitzarà el fressat de la zona contigua a rigola (entre un i dos metres) i 

de tots els punts amb deficiències en superfície. 

Aquesta actuació s’organitzarà combinada en el temps amb l’actuació principal Tipus I. 

 

III. ACTUACIO TIPUS III: Anivellament de tapes i reixes. 

Aquesta operació consisteix en portar a nivell de la nova capa de rodadura asfàltica 

totes les tapes i/o reixes que quedin compreses dins l’àmbit dels treballs de reposició 

d’asfalt realitzats.  

 

IV. ACTUACIO TIPUS IV: Sanejament i reconstrucció de paviment d’aglomerat asfàltic. 

Aquesta operació compren els treballs de sanejament i reconstrucció total d’un 

paviment d’aglomerat asfàltic en aquelles zones on, per falta de capacitat de suport del 

fonament, es presentin zones deteriorades amb deformacions i ensorraments. S’estima 

que l’àrea màxima afectada pot ser de l’ordre dels 100m2 per  cada intervenció. 

La metodologia de reparació consistirà en realitzar una excavació de tota la zona 

afectada de 16 centímetres de fondària. Es consolidarà el fons del forat mitjançant 

compactació amb la maquinaria adient.  

La reconstrucció es realitzarà mitjançant dues capes asfàltiques del tipus AC 22 bin B 

50/70 D, de 6cm de gruix cada una, i per últim, una capa de rodadura del tipus AC 16 

surf B 50/70 D, de 4cm de gruix. 

 Aquesta actuació s’organitzarà combinada en el temps amb l’actuació principal Tipus I. 

 

V. ACTUACIO TIPUS V: Apedaçament 

Operació de reparació localitzada i/o puntual, aïllada en el temps,  a realitzar sobre sots, 

flonjalls, etc, mitjançant un equip format per una fresadora de petites dimensions , 

estenedora petita i personal auxiliar per realitzar l’estesa de l’asfalt en calent. 

 

Entre cadascuna de les capes definides en les diferents actuacions es realitzarà un reg asfàltic 

d’adherència o imprimació segons correspongui. 

En àrees especifiques, com carrils de circulació de carretons, pot ser necessària la utilització a 

la capa de rodadura, d’una mescla bituminosa en calent a base de betum asfàltic modificat amb 

polímers, tipus AC 16 surf PMB 45/80 D (BM-3c). La capa de rodadura prevista, també podrà 

ser substituïda en algunes zones per una mescla tipus AC 11 surf B 50/70 D. 
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5 PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

5.1 PLA DE REPARACIONS 

En primer lloc, els Serveis tècnics de Mercabarna determinaran, mitjançant la pròpia inspecció, 

els treballs de conservació a realitzar dels elements objecte del present plec. Aquest Pla de 

Reparacions definirà les operacions que s’han de realitzar sobre les  calçades de vials concrets, 

així com la identificació del tipus d’actuació (segons s’especifica a l’apartat 3 del present plec), 

durada màxima de les intervencions i les franges horàries operatives.  Aquest document serà 

lliurat a l’adjudicatari. 

L’empresa adjudicatària elaborarà un Programa de Treballs a partir del Pla de Reparació, en el 

qual farà constar el tram de carrer, la data d’inici de les obres i la data final prevista. 

L’adjudicatari disposarà de 15 dies per fer l’entrega d’aquest programa, començant a comptar 

a partir de la data de recepció del Pla. 

5.2 PLA D’ACTUACIÓ 

El pla d’actuació de reparacions consistirà en: 

 Mercabarna serà la encarregada de la Informació mitjançant senyalització dels vials 
afectats per l’actuació. Caldrà indicar data d’inici i data final.  

 Mercabarna també assumirà la coordinació, amb els servis de neteja, del trasllat 
d’elements de la via pública (contenidors, etc) que impedeixin les obres d’ asfaltat.  

 Anivellament de tapes i reixes, a realitzar per l’adjudicatari. 

 Feines de fresat i trasllat de les restes a un abocador autoritzat. 

 Sanejament, reconstrucció o reposició del paviment de la zona a reparar. 
 

5.3 HORARIS D’ACTUACIÓ I ATENCIÓ D’URGÈNCIES 

Amb excepció feta de les urgències o d’aquells casos singulars que requereixin la seva 

realització en altres horaris, o sempre i quan les parts acordin de mutu acord un horari 

diferent, els treballs es realitzaran prioritàriament en caps de setmana des de les 7:00h del 

mati de dissabte i sense límit en l’horari nocturn (a Mercabarna Flor l’horari d’inici serà a partir 

de les 10:00 del dissabte). No obstant, els treballs de preparació i fresat podran començar a 

partir de les 17:30h del divendres anterior., 

Les actuacions de caràcter urgent consisteixen en els treballs a realitzar de forma immediata, 

necessaris per a restablir la normalitat en el funcionament de la circulació viaria i es realitzaran 

quan l’adjudicatari sigui requerit. El temps de resposta màxim per atendre la urgència serà de 

2 hores des de la recepció de l’avís corresponent fins la visita per personal tècnic designat per 

l’empresa per a organitzar els treballs necessaris. El temps per a disposar dels equips mecànics 

necessaris al lloc de la incidència i la seva resolució serà entre 12 i 24 hores des de la recepció 

de l’avís. L’adjudicatari iniciarà els treballs d’urgències, senyalitzant prèviament les 

intervencions a realitzar amb els rètols corresponents. 

5.4 AMIDAMENTS I INSPECCIÓ DELS TREBALLS 

Un cop finalitzats els treballs programats, l’adjudicatari informarà als Serveis tècnics de 

Mercabarna, que revisaran d’immediat la qualitat de l’execució així com els amidaments de les 

unitats d’obra realment executades. S’elaborarà un document que contingui el resultat de la 

inspecció final, que servirà a efectes d’albarà d’entrega de feines efectivament realitzades i 

que serà imprescindible per procedir a la facturació dels treballs realitzats.  
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6 RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES 

6.1 PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE 

L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia 

dels treballs a executar. La manca de qualificació suficient per part del personal segons la 

tipologia dels treballs, facultarà als Tècnics de Mercabarna a ordenar l’aturada de les obres 

sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. 

El personal haurà d’anar convenientment uniformat, amb tots els Equips de Protecció 

Individual necessaris per a cascuna de les tasques que realitzi, d’acord amb el Pla de Seguretat 

i Salut aprovat. 

La prestació d’aquests serveis no crea cap vincle laboral ni de cap altre tipus amb MB, 

depenent exclusivament del adjudicatari, el qual estarà obligat al què es disposa a la legislació 

vigent en matèria laboral, seguretat social i prevenció de riscos laborals i serà l’únic 

responsable de l’esmentat compliment 

6.2 MAQUINARIA I MITJANS NECESSARIS 

L’adjudicatari haurà de justificar la disponibilitat de una planta de producció d’asfalt, a una 

distancia màxima de 50km de Mercabarna. 

L’adjudicatari disposarà de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris per 

la correcta execució dels treballs encarregats (tanques, cons, senyals) i hauran d’estar en bon 

estat de conservació. Tots aquest elements es consideraran inclosos en els preus unitaris de 

contracte. 

Les reparacions i manteniment per a la perfecta conservació dels vehicles, motors, màquines, 

aparells, instruments, estris, etc. seran totalment a càrrec de l’adjudicatari, així com les 

despeses de carburants i assegurances dels vehicles. 

L’adjudicatari presentarà una relació de mitjans mecànics propis disponibles per al contracte i 

que com a mínim haurà de constar dels següents: 

- 6 Camions trailers 
- 2 Camions grua 
- 2 Camions  cuba emulsió 
- 4 Camions 7 tn 
- 3 Barredoras  
- 1 Aspiradora  
- 2 Fresadores de 2 mts 
- 1 Fresadora de 1 mts  
- 1 Fresadora de 0,50 mts 
- 2 Estenedores convencionals 
- 1 Miniextenedora 
- 2 Compostadors neumàtic 
- 3 Gòndoles trasllat de maquinaria 
- 4 Compressors pneumàtics per tall de junts 
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6.3 APLEC DE MATERIALS 

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per 

l’execució dels treballs encomanats, estant el seu cost inclòs en els preus unitaris d’aquest 

contracte. 

6.4 DESPESES COMPLEMENTARIES   

En els següents apartats es relacionen algunes activitats associades al desenvolupament dels 

treballs contemplats en el present plec, que poden derivar en despeses complementaries i que 

es consideraran incloses en els preus unitaris ofertats.  

6.5 QUALITAT DELS TREBALLS 

Els preus unitaris inclouran l’autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no 

figurarà a l’oferta cap partida per aquest concepte. L’adjudicatari facilitarà a Mercabarna la 

documentació resultant de l’autocontrol de les mescles. 

Mercabarna té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar la qualitat. Si els 

assajos donessin un resultat negatiu, el cost d’aquests aniria a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. 

Qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació amb caràcter permanent a les obres de 

construcció o a part d’elles, hauran de disposar de marcatge CE segons Directiva Europea (EU 

Nº 305/2011), justificant el compliment de la legislació obligatòria en matèria de requisits 

essencials dels productes, garantir que no presentin riscos per les persones, als bens o al medi 

ambient i per facilitar els controls del mercat comunitari. 

El marcatge de conformitat, format per les inicials "CE", estarà col·locat sobre el producte i 

anirà seguida del nombre de identificació de l’Organisme Notificat. En concret per a les 

mescles bituminoses i materials derivats a utilitzar en la reparació dels vials, amb el marcatge 

CE també haurà de constar el nom del fabricant i la planta de fabricació.  

L’adjudicatari haurà de justificar que disposa de la ISO 90004. 

L’empresa adjudicatària haurà de facilitar la fitxa de dosificació prevista per a cada tipus de 

mescla bituminosa, identificant la procedència i el contingut de cada component, així com les 

seves  proporcions. Aixi, es determinaran les següents característiques: 

- Identificació, proporció i granulometria dels arids 

- Tipus, característiques i dosificació del lligant hidrocarbonat. 

- Densitat mínima de la mescla 

- Temps i temperatures màxima i mínima de mesclat 

- Temperatura mínima per a la descarrega i per iniciar la compactació. 
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6.6 SEGURETAT I SALUT 

Al inici del contracte, l’adjudicatari entregarà a MB l’avaluació de riscos i l’avaluació de 

l’activitat preventiva de l’empresa. També elaborarà un Pla de Seguretat dels treballs més 

habituals i que serà vigent durant tot el contracte.  

L’empresa adjudicatària haurà de complir amb la obligatorietat de garantir la seguretat laboral 

als seus treballadors. Caldrà que posi a la seva disposició tots els elements que permetin 

aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a cada cas. 

L’adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis 

de tot ordre, i serà responsable dels accidents o danys que es puguin produir (s’inclouen danys 

a tercers), per no haver aplicat les mesures de seguretat o per omissió d’aquestes, siguin o no 

advertides per els Tècnics de MB. 

L’adjudicatari haurà de justificar que disposa de la OSHAS 18001 

6.7 SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

El contractista haurà de disposar de tots els mitjans de senyalització adients, com les llums 

intermitents, fites, discos, etc. sempre que siguin necessaris en la realització del treballs a 

desenvolupar. 

6.8 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA  

El contractista està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els treballs (runes, 

terres, envasos, etc.) segons estableix la Llei de Residus. 

L’adjudicatari haurà de justificar que disposa de la ISO 14001. 

6.9 NETEJA D’OBRA 

L’adjudicatari està obligat a mantenir net,  tant de runa com de materials sobrants, l’espai de 

treball i el seu voltant, incloent els vials d’accés a les zones de treball, per tal d’oferir un 

aspecte òptim de servei.  

Una vegada acabada l’obra, l’adjudicatari procedirà, a càrrec seu, a la neteja general de l’obra, 

retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i, 

en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. Si l’adjudicatari no 

ho complís, la Propietat podrà fer-ho a càrrec d’aquest. 
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amidament unitats DESCRIPCIO p/u Total

ACTUACIO TIPUS I (*)

7.000,000               m2 REPOSICIO DE CAPA DE RADADURA DE PAVIMENT ASFALTIC EN ZONES 

DETERIORADES (SUPERFICIE D'ACTUACIO VARIABLE ENTRE 3 I 450M2, AMB UNA 

REPARACIO MINIMA DE 2000M2 PER INTERVENCIO). INCLOU:

- TALL DE PAVIMENT AMB DISC DE DIAMANT.

- FRESATGE MECANIC DE LA SUPERFICIE.

- CARREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE 

RESIDUS. 

-  ESTESA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS 'AC16 surf B 50/70 D' DE 

4CM DE GRUIX I COMPACTAT AMB CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 

14 TN. INCLOU REG D'ADHERENCIA.

- TRANSPORT DE MAQUINARIA.

12,17                     85.214,32                   

ACTUACIO TIPUS II (*)

1.000,000               m2 INCORPORACIO DE NOVA CAPA DE RODADURA DE PAVIMENT ASFALTIC. 

INCLOU:

- FRESATGE MECANIC DEL PERIMETRE DE LA ZONA D'ACTUACIO.

- CARREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE 

RESIDUS. 

-  ESTESA DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS 'AC16 surf D' DE 4CM DE 

GRUIX MINIM  I COMPACTAT AMB CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 

14 TN. INCLOU REG D'ADHERENCIA.

- TRANSPORT DE MAQUINARIA.

ACTUACIO COMBINADA EN EL TEMPS AMB L'ACTUACIO TIPUS I

10,86                     10.863,07                   

ACTUACIO TIPUS III (*)

5,000                       ut DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA 

DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT 

ASFÀLTIC, AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA

217,07                   1.085,36                     

10,000                     ut DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE REIXES DE 

DESGUÀS EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC, AMB MORTER D'ALTA 

RESISTÈNCIA

71,39                     713,86                         

ACTUACIO TIPUS IV (*)
400,000                   m2 SANEJAMENT I RECONSTRUCCIO TOTAL DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC, 

AMB AFECTACIO DE LA BASE. INCLOU:

- TALL DE PAVIMENT AMB DISC DE DIAMANT

- ENDERROC DE PAVIMENT AMB RETROEXCAVADORA I MARTELL TRENCADOR.

- CARREGA I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR AUTORITZAT

- COMPACTACIO DE LA BASE DE PAVIMENT AMB CORRO VIBRATORI 

AUTOPROPULSAT DE 12 A 14 TN.

- RECONSTRUCCIO DE PAVIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS 

'AC22 bin B 50/70 S' PER CAPA DE BASE O INTERMITJA DE 12CM DE GRUIX, I 'AC16 

surf B 50/70 D' PER CAPA DE RODADURA DE 4CM DE GRUIX, AMB BETUM 

ASFALTIC DE PENETRACIO. INCLOU REGS D'EMPRIMACIO I ADHERENCIA 

CORRESPONENTS

34,51                      13.804,22                    

ACTUACIO TIPUS V (*)
2,000                        ut REPARACIO PUNTUAL DE PAVIMENT ASFALTIC (SENSE AFECTACIO DE LA BASE), 

EN UNA SUPERFICIE INFERIOR A 10M2, EN CAS DE URGENCIA. INCLOU:

- TALL DE PAVIMENT AMB DISC DE DIAMANT.

- FRESATGE MECANIC DE LA SUPERFICIE.

- CARREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE 

RESIDUS. 

-  ESTESA I COMPACTAT D'AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, 'AC22 bin B 50/70 

S' I 'AC16 surf B 50/70 D' AMB UN GRUIX DE 8 A 12CM, AMB ESTENEDORA PETITA. 

INCLOU REGS D'EMPRIMACIO I ADHERENCIA.

ACTUACIO AILLADA EN EL TEMPS. INCLOU TRANSPORT DE MAQUINARIA 

EXCLUSIU PER REALITZAR LA UNITAT.

1.375,39                 2.750,77                      

SUPLEMENT DE PREU PER MESCLA TIPUS AC 16 surf PMB 45/80-65 D (BM-3c) (*)
300,000                   m2 SUPLEMENT DE PREU PER UTILITZACIO DE BETUM ASFALTIC MODIFICAT AMB 

POLIMERS TIPUS AC 16 surf PMB 45/80-65 D (BM-3c) A LA CAPA DE RODADURA 

DE 4CM DE GRUIX I GRANULAT GRANITIC.

1,80                         538,98                          

SUPLEMENT DE PREU PER MESCLA TIPUS AC11 surf B 50/70 D (*)
400,000                   m2 SUPLEMENT DE PREU PER UTILITZACIO DE BETUM ASFALTIC MODIFICAT TIPUS AC 

11 surf B 50/70 D (D-10) A LA CAPA DE RODADURA DE 4CM DE GRUIX

0,09                         36,32                            

TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIO 115.006,90          

(*) VEURE DEFINICIO DELS TREBALLS A L'APARTAT 3 DEL PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

7 DISPOSICIONS ECONOMIQUES 

7.1 UNITATS D’OBRA Y PRESSUPOST ANUAL. 
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Aquestes actuacions inclouen la ma d'obra necessària per a la realització de les reparacions, 

així com els materials necessaris per a la seva execució i els mitjans tècnics i mecànics adients, 

així com el transport de la maquinaria. La descripció de les operacions, materials i maquinaria 

necessaris per a executar cada unitat d’obra es enunciativa, per tant, les operacions, materials 

o maquinaria no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra en la seva 

totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari 

corresponent.  

Els amidaments previstos son estimats,  per tant l’import final del pressupost es únicament 

indicatiu i expressa la màxima despesa prevista. Mercabarna podrà modificar a la baixa el 

volum de les intervencions, i augmentar o disminuir l’amidament de les unitats d’obra en 

funció de les necessitats concretes, sense que pugui derivar-se cap reclamació a causa del 

menor import executat o de les diferencies en els amidaments. 

La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 

seran a càrrec de l’adjudicatari. Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més 

gran que la prevista inicialment, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de 

transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, o dir 

que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre 

que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou 

L’adjudicatari programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 

mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que 

això sigui motiu d’increment del preu del contracte. 

 

7.2 PREUS UNITARIS 

Els preus unitaris inclouen els costos directes,  els costos indirectes, les despeses auxiliars, les 

despeses generals i el benefici industrial. A aquests preus s’afegirà de forma explícita 

l’IVA vigent. 

 

7.3 PREU DE LICITACIO 

Els licitadors hauran de presentar la oferta econòmica redactada d’acord al model de 

proposició que figura en el plec de condicions administratives. L’import indicat en aquesta 

proposició correspondrà a l’oferta anual per a la realització de les operacions descrites en el 

plec de condicions tècniques. Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que 

presentin un import i/o termini superior al de licitació. 

 

7.4 CERTIFICACIONS 

Els treballs derivats d’aquest contracte seran certificats de forma individual i un cop hagin 

estat finalitzades les obres contractades. L’import certificat serà el que resulti de l’aplicació 

dels preus unitaris  de l’oferta multiplicats per les unitats d’obra efectivament executades. Per 

aquest motiu, s’adjuntarà a la factura el full d’inspecció de final d’obra signat pel tècnic 

responsable del seguiment, així com de l’encarregat dels treballs per part de l’adjudicatari.  
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7.5 REVISIO DE PREUS 

 

Els preus unitaris s’aplicaran sense revisió durant el primer any de vigència del contracte. 

La revisió dels preus unitaris del contracte serà procedent a l’inici del segon any de vigència del 

contracte i de any en any, fins un màxim de tres revisions corresponents als tres anys de 

durada del contracte mes el possible any de prorroga.  

L’índex de preus s’obtindrà de la llista publicada pel “Instituto Nacional de Estadística” 

S’aplicarà la fórmula polinòmica següent:  

Kt = (0.35 x Bt / B0)+ 0.65 

 

Kt –  Coeficient de revisió de preus del contracte 

Bt –  Preu de materials bituminosos corresponent al període d’execució que es revisa 

B0 –  Preu inicial dels materials bituminosos. 
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8 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

URBANITZACIO 

 CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES. Se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

firmes y pavimentos. Disposició: Orden FOM/891 -  01/03/2004. Departament: Ministerio de 

Fomento. Publicació: BOE núm. 83 - 06/04/2004. Pliego de prescripciones técnicas generales 

para las obras de carreteras PG-3. Ref. posterior: 07/04/2004. Entrada en vigor: 07/04/2004.  

Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 CARRETERES, IC INSTRUCCIONS DE CARRETERES. Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitación 

de firmes" de la Instrucción de carreteras. Disposició: Orden FOM/3459 -  28/11/2003. 

Departament: Ministerio de Fomento. Publicació: BOE núm. 297 - 12/12/2003. Ref. posterior: 

13/12/2003. Entrada en vigor: 13/12/2003. Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 CARRETERES, IC INSTRUCCIONS DE CARRETERES. Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y 

capas estructurales de firmes. Disposició: Orden Circular 10 -  30/09/2002. Departament: 

Ministerio de Fomento. Publicació: núm.  - 30/09/2002. Ref. posterior: 15/10/2002. Entrada en 

vigor: 15/10/2002. Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES. Se modifican determinados artículos del 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras. Disposició: Orden -  

21/01/1988. Departament: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Publicació: BOE núm. 

29,51 - 03/02/1988. Fitxa principal: -197607-003 P; Pliego de prescripciones técnicas generales 

para las obras de carreteras PG-3. Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 CARRETERES, PG 3 PLEC GENERAL DE CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES PG-

4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras". Disposició: Orden 

-  02/07/1976 . Departament: Ministerio de Obras Públicas.  Publicació: BOE núm. 162, 175 - 

07/07/1976. Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 

RESIDUS 

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. Residuos y suelos 

contaminados. Disposició : Ley 22 -  28/07/2011. Departament: Jefatura del Estado. Publicació: 

BOE núm. 181 - 29/07/2011. Ref. posterior: 30/07/2011. Entrada en vigor: 30/07/2011. Àmbit 

d'aplicació: ESTATAL.  

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. S'aprova el Programa de 

gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de 

distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

Disposició: Decret 87 -  29/06/2010. Departament: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Publicació: DOGC núm. 5664 - 06/07/2010. Ref. posterior: 06/08/2010. Entrada en vigor: 

06/08/2010. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA 
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 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS, PROJECTES . S'aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]. Disposició: Decret 

89 -  29/06/2010. Departament: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Publicació: DOGC 

núm. 5664 - 06/07/2010. Ref. posterior: 06/08/2010. Entrada en vigor: 06/08/2010. Àmbit 

d'aplicació: CATALUNYA 

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. S'aprova el Text refós de 

la Llei reguladora dels residus. Disposició: Decret Legislatiu 1 -  21/07/2009. Departament: 

Departament de la Presidència. Publicació: DOGC núm. 5430 - 28/07/2009. Ref. posterior: 

29/07/2009. Entrada en vigor: 29/07/2009. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA 

 ENDERROCS, RESIDUS INDUSTRIALS, MEDI AMBIENT, PROJECTES, RESIDUS D'ENDERROCS I DE 

CONSTRUCCIÓ. Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Disposició: Real Decreto 105 -  01/02/2008. Departament: Ministerio de la Presidencia. 

Publicació: BOE núm. 38 - 13/02/2008. Àmbit d'aplicació: ESTATAL 

 PROJECTES, ENDERROCS, RESIDUS INDUSTRIALS, MEDI AMBIENT.  Reglament Metropolità per 

a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció.  Disposició: Acord -  

06/02/1997. Departament: Consell Metropolità. Publicació: BOP núm. 43 - 19/02/1997. Àmbit 

d'aplicació: AREA-METROPOLITANA-DE-BARCELONA. 

 MEDI AMBIENT, RESIDUS, RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ. Catàleg de residus de 

Catalunya. Disposició: Decret 34 -  09/01/1996. Departament: Departament de Medi Ambient. 

Publicació: DOGC núm. 2166 - 09/02/1996. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA. 
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9 ANNEX I – DOCUMENTACIO GRAFICA 

9.1 PLANOL D’IMPLANTACIO: MERCABARNA – ZONA FRANCA 

9.2 PLANOl D’IMPLANTACIO: MERCABARNA – SANT BOI DE LLOBREGAT 
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