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F - TIPOLOGIA F
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21D2122,F21DQU02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecà nics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221D6J2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s’han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencarse, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o
d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin l’excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa
o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la
càrrega de terres i és necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa,
arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs
posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl
i amb el
mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de
problema de maniobra de màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

la

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2225632.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
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- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistè ncia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l’acció de la cullera o el martell, alertant de la presè ncia de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
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Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227T00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2285M00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al
tractament d’ aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al
tractament d’aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques
uniformes; en cas de no ser
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat bé,
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant
sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
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El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 1 50
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels
punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una
importà ncia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l’estesa.
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La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’
utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les
limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

F23 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2316401.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.
S'han considerat els elements següents:
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma coordinada amb el procés d’excavació
- Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o autoritzi la DF.
CONDICIONS GENERALS:
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin
desplaçaments.
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a
l'indicat per la DF.
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de
dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges
horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal.
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R3506A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d’obra
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- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.

F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R4506A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

15

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I MILLORA DE SERVEIS DEL C/ ERES DE RIBES DE FRESER

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
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TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R540J0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición

18

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I MILLORA DE SERVEIS DEL C/ ERES DE RIBES DE FRESER

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.

F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA73G0,F2RA7LP0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió
on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F921 - SUBBASES DE TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F921R01L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
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El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot
utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar
entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip
de compactació.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat
superficial IRI (NLT-330):
Ha de complir amb els valors de la taula
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les
instruccions de la DF.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos
que la DF autoritzi el
contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar,
si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
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La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior.
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com
a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’ admissible.
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’
amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió
carregat sobre ella.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les
tongades d’execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de
l’existència de ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels cantells
de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova
per part de la DF.
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre
un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la
mitjana del conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí
mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a
aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de
regularitat superficial.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de
regularitat superficial.

F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365H11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
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No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d’un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

F96 - VORADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
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S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D’ACER:
La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada
a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap
cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D’ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F97 - RIGOLES
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la
base de formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 .
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
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- Rigola de formigó: >= 90%
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es
produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i
les indicacions explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9B11105.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
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- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,
uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò pis del suport.
En el paviment de lloses
no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
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- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase
o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als
junts.
- Control del temps d’adormiment.
- Col·locació de la beurada, pel reblert dels junts.
- Neteja de l’excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’ hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
F9C2 - PAVIMENTS DE TERRATZO AMB RELLEU
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.
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No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F5TG0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
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- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l’excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,
uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò pis del suport.
En el paviment de lloses
no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
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El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase
o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d’aigua i ciment per tal de
millorar l’adherència.
- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota
la superfície.
- El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
- S’evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors
als vehicles auxiliars de l’obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant
hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment
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additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula
homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient.
Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les combinació
d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de
granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral
i
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per
una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a
la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi,
tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants.
S’han considerat per a l’ us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix.
- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada
en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la mida màxima
nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a us en capes de
rodadura de 2 a 3 cm de gruix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DO
- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser
igual o superior a la densitat de referència.
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del
PG-3, ha de ser igua l o superior al percentatge de forats de referència
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del
PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència.
L’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en
l’apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.
L'Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en
l'apartat 543.9.4 del PG-3
ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.
En capes de rodadura:
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1)
mesurada abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1)
mesurada abans de la posada en servei de la capa:
- Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm
- Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar en
servei la capa)
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en
servei la capa):
- Mescles tipus BBTM B i PA:
60%
- Mescles tipus BBTM A: 65%
Toleràncies d'execució:
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- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:
no ha de ser
inferior a 98% de la densitat de referència
- Percentatge de forats:
- Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%
- Mescla tipus PA: ± 2%
- Amplària del semiperfil: No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques
- Gruix de la capa: No s’admeten gruixos inferiors al teòrics
- Gruix de la capa: No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la
DT, o en el seu defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació mitja que s’especifica en
el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la
fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades
o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels
resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en
taulers d'estructures, la DF ha de p oder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les
instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir
l’indicat en les taules 510.6,
513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha
d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l’especificat en els
articles 530 ó 531 del PG-3.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un
reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l’article 531 del PG- 3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d’Obra.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les
instruccions del Director d'Obra.
S’ha de comprovar
que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la
capacitat d’unió amb la mescla.
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3.
L' equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.
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L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’
estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o amb
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant
junts longitudinals.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categori es de trànsit T00 a T2 o amb
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant
junts longitudinals.
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas
contrari s’ha d’executar un junt longitudinal.
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades.
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en
categories de trà nsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible
tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de regular
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció
transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora
a la producció
de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de
parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora
i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fó rmula de treball per a l’inici de
compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la mescla
bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest.
S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa
uniforme i d’un gruix
tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3.
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3.
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels
resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la
màxima prescrita en la fó rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla
estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita
en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que
assoleixi la densitat especificada.
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció
dels
resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser
superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima
prescrita en la fórmula de treba ll i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa;
i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la
fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que
es
compleixi el pla aprovat.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins
que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a
recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim.
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Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els
elements de compactació estiguin
nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons l’article
531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no
fos superior al mí nim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s’han de separar més de
5 m dels junts transversals de les franges d’estesa contigües.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.
En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa
arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l’amplària de cada capa d’ acord amb les
seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d’
un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats per el contractista
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- La forma específica d’actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l’execució d’una capa:
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B de
la UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig
dels 4 ú ltims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de la densitat de referència per a
compactació, com el valor mesurat dels ú ltims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les
provetes anteriors.
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de
referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de
forats obtinguts de les provetes anteriors.
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre
les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi
el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total dels compactadors
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons
NLT 327; amb la freqüència que determini la DO.
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6,
considerant les condicions d’assaig de l’annex B de la UNE-EN 13108-20
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de
testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot
- En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar la densitat aparent i el percentatge de
forats dels testimonis extrets
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la mescla com a
relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per
diferència de pes del camió abans i desprè s de carregar-lo, per la superfície realment
tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d’estar contrastada

39

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I MILLORA DE SERVEIS DEL C/ ERES DE RIBES DE FRESER

- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats
segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d’assaig
que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20.
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans
d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En
les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció
definitiva de les obres, en tota la llargària de l’obra
En capes de rodadura, cal comprovar a més:
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de
la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei
de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la
posada en servei de la capa, en tota la llargà ria del lot
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j
ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d’acceptació són les següents:
Densitat:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no més de 3
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de
procedir de la següent manera:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha
d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha
de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al
lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM A:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada; no més de 2 mostres
poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l’especificada, s’ ha de procedir de la manera
següent:
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha
de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al
lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:
- La mitja
del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats
individuals que variïn de ls establerts en més de 3 punts percentuals.
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l’especificada, s’ha de procedir de la
manera següent:
- Si la mitja de percentatge de forats varia en mé s de 4 punts percentuals, cal aixecar
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ ha de
reposar a càrrec del Contractista;
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al
lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l’especificada i, a
més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat
de referència.
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- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l’especificada, s’ha de procedir de la manera
següent:
- Si la dotació mitja
de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de
referència , cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant
fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la dotació mitja
de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de
referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa
corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles drenants PA:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors
especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats
individuals que variïn dels establerts en mé s de 3 punts percentuals
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a la especificada, s’ha de procedir de la
manera següent:
- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de
reposar a càrrec del Contractista;
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al
lot controlat.
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de
3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que baixin del
prescrit en més d’un 10%.
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de
procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat
abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi
haguessin problemes de gàlib;
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no
existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix
addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.
- Per capes intermèdies:
- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de
l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha
d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no
existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una penalització econòmica del
10%.
- Per capes de rodadura:
- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la capa, i
el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o
sobrecàrregues en estructures
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de
2 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del
gruix especificat.
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de
procedir de la següent manera, s’ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la.
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits
establerts, es procedirà de la següent manera:
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- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de l
tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de rodadura, s’ha d’estendre una
nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista;
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del
tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de corregir els defectes de regularitat
superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats
defectes s’ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per la
determinació de la regularitat superficial.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb
els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de
mescla bituminosa, segons l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula
542.20a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3
Taula 542.20b
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits
establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l’abocador i estendre una nova capa a cà
rrec del Contractista.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els
valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla
bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula
543.18a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3
Taula 543.18b
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al
valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al 90% del valor previst, s’ha d’ estendre una nova capa de rodadura a càrrec del
Contractista
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10%
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar
inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al
valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferio r al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del
Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’ abocador i
reposar la capa a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10%
Resistència al lliscament:
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No
més d’un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en
més de 5 unitats.
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta
inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s’ha d’estendre una nova capa a cà
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rrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’abocador i
reposar la capa a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10%
Resistè ncia al lliscament:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació
de la resistència al lliscament resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del
Contractista.
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta
superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10%

F9J - REGS SENSE GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb
producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de penetració
- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
En el reg de cura:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la
unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir
l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.
La dosificació de l’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser
de 1200 g/m2 a calçades i vorals.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar
estovada per un excés d'humitat.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la
necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en
l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva capacitat per
aplicar la dotació
de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de
repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de
la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i com a dada
orientativa, el nombre de passades del equip de compactació.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de
producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un
equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible,
mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no
tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho
considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a
l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’àrid.
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h.
L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular
trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h
de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà ria per a absorbir l’excés
de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de
matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies
estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions:
- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul·la
- Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %
En el moment de l’estesa, si és el cas, el
granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua
lliure.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les
capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol

44

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I MILLORA DE SERVEIS DEL C/ ERES DE RIBES DE FRESER

L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi
de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.
En el moment de l’estesa, si és el cas, el
granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua
lliure.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim
de 4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de
l’efecte de pas de un camió carregat.
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del
lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS
HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió
i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en
el plec.
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La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de
la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits
fixats.
L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5G - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació de les peces prefabricades
- Segellat dels junts amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus.
Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes
previstes a la DT.
Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment.
S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual
ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs
d'alineació per tal de no produir salts d'aigua o ones.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C.
L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària mesurat sobre el terreny.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

FD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5H82JE,FD5HB2G8.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució
de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades
reixa, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric

amb bastidor o sense i

DT.
i la reixa enrasats amb

article 86 de l’EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5J6F0E.

FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5Z5AC4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l’element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sò lidament fixat amb potes d'ancoratge.
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu
perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte
o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

FD7 - CLAVEGUERES
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD7F4375,FD7FA375.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas
- Unió dels tubs
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i
amb el pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de
complir l'especificat en la DT.
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins
de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma
col·locada prèviament a l'allotjament
adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins
de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
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Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no
ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a
temperatures elevades de l'efluent.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia
instal·lada.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT.
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació,
d’acord amb el determini la DF.

FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDB17620,FDB37460.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la
mitja canya, ha de quedar plana.
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El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar
una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre
que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a
l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor: ± 10 mm/m
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
especificades a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres
substàncies perjudicials.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó: - 5%
- Nivell de la solera: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat
en la taula 69.8.2 de la EHE-08
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de
maceta a sobre del formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDD15924,FDDZ8DD4,FDD1A529,FDDZ3154.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació
dels elements complementaris.
S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la
paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a
baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
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- Aplomat total: ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha
de ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d’estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega: ≤ 5 mm
- Deformació remanent: ≤ 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: ≥ 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega: ≤ 10 mm
- Deformació remanent: ≤ 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: ≥ 3,5 kN
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Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret:

± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de
rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN
1917), sempre que es canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons col·locats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de totes les peces col·locades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB - TUBS DE POLIETILÈ
FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB1E425,FFB19425.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d’ accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació
del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus
d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
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El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Polietilè
│
Polietilè
│
│
│ densitat alta │ densitat baixa i mitjana │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│
A 0°C
│ <= 50 x Dn
│
<= 40 x Dn
│
│
A 20°C
│ <= 20 x Dn
│
<= 15 x Dn
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams
llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
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L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de
les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials,
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 - TUBS I CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG22TP1K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.

59

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I MILLORA DE SERVEIS DEL C/ ERES DE RIBES DE FRESER

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes
d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
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UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4:
particulares para sistemas de tubos enterrados.

Requisitos
Requisitos
Requisitos

Requisitos

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.

FK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
FK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ
FK22 - VÀLVULES DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FK222C56.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge de vàlvula de seguretat per a instal·lacions de gas.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules de seguretat d'interrupció muntades entre tubs, roscades o embridades
- Vàlvules de seguretat de fuita muntades entre tubs, roscades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució
- Prova d'estanquitat
- Tarat de l'aparell
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en
lloc accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament.
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Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Una vegada instal·lada i feta la prova de la instal·lació s'ha de tarar a la seva pressió
d'engegada i cal comprovar que el seu funcionament sigui el correcte.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.
VÀLVULES ROSCADES:
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat.
VÀLVULES EMBRIDADES:
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G228AJ0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al
tractament d’ aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al
tractament d’aquests residus
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
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- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques
uniformes; en cas de no ser
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat bé,
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant
sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
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Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 1 50
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels
punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una
importà ncia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l’estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’
utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les
limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides.
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Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G92 - SUBBASES
G921 - SUBBASES DE TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G921R01J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot
utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar
entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip
de compactació.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat
superficial IRI (NLT-330):
Ha de complir amb els valors de la taula
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les
instruccions de la DF.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos
que la DF autoritzi el
contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar,
si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior.
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com
a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’ admissible.
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’
amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió
carregat sobre ella.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les
tongades d’execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de
l’existència de ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels cantells
de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova
per part de la DF.
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre
un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la
mitjana del conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí
mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a
aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de
regularitat superficial.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de
regularitat superficial.

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDK26J17.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de maó calat col· locat sobre llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de
grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet “in situ”:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet “in situ”
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de
tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”:
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
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La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU”
El pericó ha d’estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU”
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procès de col·locació
del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

GM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
GM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI
GM21 - HIDRANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GM213618.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base
- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Aplomat: <= 5 mm
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques,
etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida
d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de
l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de
l'aigua evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar
fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de
condicions de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.

71

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I MILLORA DE SERVEIS DEL C/ ERES DE RIBES DE FRESER

Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
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