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7. COMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT 
 
La proposta per la millora de l’estat actual compleix les directrius recollides a l’ordre VIV/561/2010, 
destacant els següents aspectes, entre d’altres: 
 

- Article 5 (Condicions generals del itinerari peatonal accessible). (...)La pendent transversal 
màxima serà del 2% i la longitudinal màxima serà del 6%.(...) 
 

- Article 11 (Paviments). El paviment de l’itinerari peatonal accessible serà dur, estable, 
antilliscant en sec i en mullat, sense peces ni elements separats, amb independència del 
sistema constructiu, que en tot cas, impedirà el moviment de la mateixa, (...) s’assegurarà la 
continuïtat i la inexistència de ressalts. 
 

- Article 14 (Rampes). (...) Es senyalitzaran els extrems de la rampa mitjançant l’ús d’una franja 
de paviment tàctil indicador direccional, col·locada en el sentit transversal de la marxa, 
segons l’article 46. 

 
- Article 15 (Escales). En tota la definició de les escales s’ha aplicat cadascun dels punt de 

l’apartat 2, on s’indiquen les especificacions dels trams d’escales. 
 

- Article 19 (Condicions generals dels punts de pas en l’itinerari de vianants). La solució que 
s’adopti per salvar el desnivell entre la vorera i la calçada en cap cas envairan l’àmbit de pas 
de l’itinerari de vianants accessible que continua per la vorera. 

 
- Article 20 (Gual de vianants). L’amplada mínima serà de 1,80 metres, i la trobada entre el pla 

inclinat del gual i la calçada haurà d’estar enrasat amb una pendent longitudinal màxima del 
8%. 

 
- Article 21 (Pas de vianants). Si hi ha un pas amb una inclinació superior a 8%, l’ample del pas 

serà de 0,90 metres. 
 

- Article 30 (Elements de protecció per al vianant). Quan la rampa o escala fixe tingui un ample 
superior a 4m, disposarà d’un passamà doble central. Això s’ha tingut en compte a un dels 
dos accessos que té la plaça. 

 
- Article 46 (Aplicacions del paviment tàctil indicador). Quan l’itinerari peatonal accessible no 

disposi de línea de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a 
nivell de terra, aquest es substituirà per una franja de paviment tàctil indicador direccional, 
d’una amplada de 0,40 metres, col·locada en sentit longitudinal a la direcció del transit 
peatonal, servint de guia o enllaç entre dues línees edificades. 
 

 
 
8. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució d’aquesta actuació s’estableix en 3 mesos. 
 
El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball correspondrà a 
l'adjudicatari de l'obra, en funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips que presenti, 
que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció Facultativa. 
 
D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, es fixa un període de garantia d’un (1) any des de la recepció de 
les obres acabades.  
 
Durant el període de garantia, el contractista serà responsable d'executar totes aquelles correccions i 
reparacions considerades necessàries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix temps de 
l'expedició del certificat de final de període de garantia, les condicions del Memòria valorada i de la 
seva execució. 
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9. CONTROL DE QUALITAT 
 
El control de qualitat de terres, formigons, paviments i instal.lacions aniran a càrrec de l’empresa 
adjudicatària fins al límit del 1’5% del pressupost de licitació. (els assaigs negatius no 
comptabilitzaran dins d’aquest límit.) 
Es proposa el control de qualitat del formigó i aquell que correspon a la previsió d’assaigs a realitzar 
pel paviment específic de sauló estabilitzat. 
L’estudi de control de qualitat proposat és: 
 

TIPUS D’ASSAIG UNITATS 
FORMIGÓ  
Sèrie 3 provetes flexo-trac. 10 
  
SAULÓ ESTABILITZAT  
Anàlisis granulomètric del sol per tamisat 1 
Assaig cbr de sol 1 
Assaig proctor normal 1 
Assaig proctor modificat 1 
Determinació de la densitat in situ (mínim 10 
determinacions, incloent la determinació de la humitat). 

16 

Desplaçament equipament laboratori a obra 3 
Assaig resistència a la compressió simple 3 
Assaig de càrrega vertical del sòl mitjançant placa dinámica 
segons norma une 103807-2. 

1 

Extracció de testimoni a obra executada 4 
Provetes de sol estabilitzat. Fabricació, curat, conservació i 
assaig a compressió de 4 provetes de sòl estabilitzant 

1 

 
 
10. SEGURETAT I SALUT 
 
Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del 
promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de 
construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents: 
 

- Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 
- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment més 
de 20 treballadors. 
- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 
- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 
En aquest cas no hi ha obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut pel que es realitza un 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Aquest Estudi bàsic servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per què 
redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre. 
 
El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal de què 
aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el 
Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de 
comprovació de replantejament. 
 
 
11. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, 
s’obliga a donar estricte compliment al previst en l’Ordenança Municipal reguladora de la neteja 
pública i de la gestió de residus. 





















































   
E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

EB1 -  BARANES

EB12 -  BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EB12ZBA6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m

BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 10 mm
- Separació entre muntants:  Nul·la

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
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BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària 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 de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».

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:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F219UX30,F219U155.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

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.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
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, molèsties 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.
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

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.

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.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F221UP25.

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 amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, en el seu cas
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra
- Esplanació en terreny de trànsit o roca
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres
- Excavació per mètodes arqueològics
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació:
- 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
- Esbrossada del terreny
- Càrrega de les terres sobre camió
Excavació per mètodes arqueològics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Excavació manual per nivells
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
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- 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.
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.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, 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.

ESPLANACIÓ:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de
màquines o 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.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m

CAIXA DE PAVIMENT:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida,
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 50 mm
- Planor:  ± 20 mm/m
- Amplària:  ± 50 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de
màquines o de camions sense gran dificultat.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
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.
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.
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública
- El talús ha de ser el fixat per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 100 mm
- Aplomat o talús:  ± 2°
- Dimensions:
     - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm
     - Buidada de soterrani :  ± 200 mm
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EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions arqueológiques,
i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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.

EXCAVACIÓ:
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.

CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent:
- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de
fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva
base.

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 començar 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 càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin 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

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.
Les rampes d'accés 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.
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.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
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
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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.
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.
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.
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en l'interval entre
l'excavació i l'execució de l'obra posterior.
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 matèria 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.

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 començar 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 càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin 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

* 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 el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento
de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F228U550.

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 maquinària 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.
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 orgànica. 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.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
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 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
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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 matèria 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.
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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

F9GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9GZ2524.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:
- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de junt amb serra de disc:
- Replanteig del junt
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat

CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.
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Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment
Toleràncies d'execució:
- Amplària:  ± 10%
- Alçària:  ± 10%
- Replanteig:  ± 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de
l'abocament, segons la temperatura exterior).
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de
l'entrada de pols.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMACIÓ DE JUNT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9V -  ESGLAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9V3U640.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, 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 les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat

CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 4 mm/m
- Planor de les celles:  ± 2 mm
- Horitzontalitat:  ± 0,2%
- Fals escaire:  ± 5 mm

ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.
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Junts entre peces:  >= 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han
de tornar a fer les parts afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la
peça estesa i >= 1 cm per al davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984   
Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJS -  EQUIPS PER A REG

FJSZ -  BOQUES DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSZZRE5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg
o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa

CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i
difusió.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la
pressió de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per
la DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FR -  JARDINERIA

FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR4H3433.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
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En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

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:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.

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.

   
____________________________________________________________________________
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K8 -  REVESTIMENTS

K89 -  PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K89BC0J0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.

PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.

ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DE L'EMIGRANT
TERRASSA
Ref. 121706XR2

 Pàgina:    15

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació
d'aigua durant un cert temps.

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________
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Article 5202.  SAULO SOLID.- Sòl estabilitzat d’aportació en places, 
camins i vies verdes 

 
 
5202.1. Definició 
 
Sota el nom SAULO SOLID es defineix un sòl estabilitzat, amb àrids d’aportació idonis per a camins i vies verdes, 
que s’aconsegueix mitjançant la mescla homogènia i uniforme d’àrid d’aportació amb ciment, aigua i additius que 
s’estén i compacta sobre la base adequada existent. Té per objecte disminuir la susceptibilitat a l'aigua del sòl i 
augmentar la seva resistència a la compressió i a la abrasió, de una manera prolongada en el temps, per al seu 
ús com a paviment. 
 
L'execució d'un sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes inclou les següents operacions: 

 Determinació de la humitat natural del àrid aportat, per comparar-la amb la humitat optima de piconatge 
que s’haurà estudiat prèviament. 

 Calibratge de la planta dosificadora volumètrica pel que fa a percentatge de humitat a afegir al àrid, 
percentatge de ciment a afegir per m3 de mescla i percentatge de additiu.  

 Mescla de l’additiu amb aigua per la seva dissolució. 
 Fabricació de la mescla amb la planta volumètrica i alimentació màquina estenedora. 
 Estesa al gruix definit amb regle vibradora. 
 Compactació. Amb corró metàl·lic i corró pneumàtic 
 Curat amb additius superficials amb base a la climatologia de l’execució 
 Possibilitat de fer tall per juntes de dilatació. 

 
Segons els gruixos estabilitzats i característiques finals s'estableixen tres tipus de sòls estabilitzats in situ en 
aparcaments, camins i vies verdes: 
- Sòls estabilitzats d’aportació per a us de vianants. 
- Sòls estabilitzats d’aportació amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles. 
- Sòls estabilitzats d’aportació amb trànsit esporàdic possible de camions lleugers i maquinària agrícola. 
 
 
 
 5202.2. Materials  
 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici del establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
Independentment d’això, s'estarà a més en tot cas, a allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

5202.2.1. Ciment. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el tipus i la classe 
resistent del ciment. Aquest complirà les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec i les addicionals que 
estableixi, si s’escau, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Excepte justificació en contrari, la classe resistent del ciment, serà la 32,5. 
El principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No obstant 
això, si l'estabilització es realitzés amb temperatura ambient superior a trenta graus Celsius (30ºC), el principi 
d'enduriment, determinat amb aquesta Norma, però realitzant els assaigs a una temperatura de quaranta més 
menys dos graus Celsius (40 ± 2ºC), no podrà tenir lloc abans d'una hora (1 h). 
 

5202.2.2. Sòl 
Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment i additiu estabilitzador seran sòls d’aportació tipus subbase 
natural amb granulometria 0/25 mm. i CBR superior a 30. 
 

5202.2.2.1. Matèria orgànica 
La terra vegetal no ha de superar el 20% 
 

5202.2.2.2. Granulometria 
El percentatge de fins inferiors a 80 micres ha d’estar entre el 8 i el 12% 
 

5202.2.2.3. Plasticitat 
Els sòls d’aportació que es vagin a estabilitzar en camins rurals i vies verdes tindran un índex de plasticitat (IP) 
<15 i un Límit Líquid <40. 
 
 

5202.2.3. Aigua 
L'aigua complirà les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec. 
 
 

5202.2.4. Additius estabilitzadors 
L’additiu estabilitzador si aplicarà en un percentatge de 1 kg/m3 de terra. 
Serà una mescla de sals i silicats naturals en estat sòlid (42% Silicat de sodi, 19% carbonat de sodi, 30% clorur 
de potassi  i 9% sodi tri-polifosfat en pols).  
L’empresa executora disposarà d’equipament mecànic que garanteixi fer aquesta dosificació de manera 
homogènia per el que es exigible que disposi d’un protocol d’aplicació certificat. 
 
 
 
5202.3. Tipus i composició del sòl estabilitzat 
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars defineix el tipus i la composició del sòl estabilitzat segons el 
gruix de la capa i l’ús de la via. 
El contingut de ciment, la capacitat de suport i la densitat hauran de complir allò indicat en la Taula 5202.1. 
 
 
 
Taula 5202.1 Especificacions del sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes 
 

Característica Unitat Norma 

Gruix (cm) 

Vies 
verdes 

Vies verdes amb ús 
esporàdic de turismes i 

vehicles agrícoles 

Camins amb trànsit 
de camions lleugers i 
maquinària agrícola 

6-10 12-15 20 

Contingut de ciment Kg/m3   ≥ 120 ≥ 150 ≥ 160 

Índex CBR, a 7 dies(*) 100% UNE 103502 ≥ 450 ≥ 470 ≥ 480 

Tensió per Compressió 
simple, a 7 dies(*) MPa NLT-305 ≥ 4.0 ≥ 4.6 ≥ 5.3 

Densitat (Próctor modificat) 
% de la 
densitat 
màxima 

UNE 103501 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 

Càrrega a 7 dies (*) Tn NLT-310 ≥ 8.3 ≥ 8.5 ≥ 8.5 

Resistència al desgast per 
abrasió mm. UNE-EN 1339 

annex G < 26 < 26 < 26 

(*) Per a la realització d'aquests assaigs, les provetes es compactaran, segons la NLT-310, amb la densitat especificada en la fórmula de 
treball. 

 
 



El sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes haurà de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la 
UNE 41240, tal que permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi finalitzat aquest termini en la 
franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a l'indicat en la Taula 5202.2. 

 
 
 

Taula 5202.2 Termini màxim de treballabilitat (tpm) del sòl estabilitzat in situ en places, aparcaments,   
camins rurals i vies verdes 

 
Tipus d’obra tpm (minuts) (UNE 41240) 

Amplada completa 120 

Per franges 180 

 
 
 
5202.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
Es seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
referent als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes cap equip que no hagi 
estat prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 
 
Per a l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes s'hauran d'emprar equips mecànics. 
Aquests seran equips que realitzin a l’hora les operacions de mescla del àrid d’aportació amb el ciment, l’aigua i 
els diferents components de l’additiu. Un altre equip pot ésser necessari per el trasllat fins l’equip d’estesa, l’equip 
d’estesa amb regle vibrador. la compactació amb corró metàl·lic i amb corró pneumàtic, de forma simultània. 
 
En zones tals que per la seva reduïda extensió, la seva pendent o la seva proximitat a obres de pas o de 
drenatge, a murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, s'empraran 
els mitjans adequats a cada cas, de manera que les característiques obtingudes no difereixin de les exigides en 
les altres zones. 
 
L'equip per a la fabricació de la mescla tindrà un mesclador amb alimentació volumètrica d'aigua i dosificació 
ponderal del conglomerant. L'equip haurà d'estar proveït d'un dosificador–distribuïdor volumètric de beurada, així 
com de control automàtic programable de dosificació, que permeti adequar les dosificacions a la fórmula de treball 
corresponent, segons el gruix de la capa que es vagi a aplicar, amb les toleràncies fixades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau i estar 
dotats de dispositius per a mantenir-los humits en cas necessari. La composició de l'equip de compactació es 
determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim d'un (1) compactador vibratori de corró 
metàl·lic i d'un (1) compactador de pneumàtics. 
 
El compactador vibratori disposarà d'un corró metàl·lic amb una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a 
tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i capaç d'arribar a una massa de almenys 3 tn. amb amplituds i 
freqüències de vibració adequades. El compactador de pneumàtics tindrà una massa de 3,5 a 5 tn. 
 
Els compactadors de corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris 
tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. 
 
Els de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les 
petjades de les davanteres amb les del darrere. 
 
La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 
característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per a aconseguir una densitat 
adequada i homogènia del sòl estabilitzat en tot el seu gruix, sense produir enrotllaments. 

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s'empraran altres de grandària i disseny 
adequats a la tasca que es pretengui realitzar. 
 
 
 
5202.5. Execució de les obres 
 
Es prioritzarà l’empresa que disposi de un procediment d’execució certificat. 
 
 

5202.5.1. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
L'estabilització de sòls amb àrids d’aportació en camins i vies verdes no es podrà iniciar mentre que la Direcció 
d’Obra no hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, previ estudi en laboratori i comprovació en el tram de 
prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim: 
 

 La dosificació mínima de conglomerant (indicant el ciment, el seu tipus i classe) referida al volum de sòl 
sec i, si s’escau, per metre quadrat (m2) de superfície, la qual no haurà de ser inferior a la mínima fixada 
en la Taula 5202.1. 

 El contingut d'humitat, segons la UNE 103300, del sòl immediatament abans de la seva mescla amb el 
ciment, i el de la mescla en el moment de la seva compactació. 

 La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir allò fixat en la Taula 
5202.1. 

 L'índex CBR a set dies (7 d) o la resistència a compressió simple a la mateixa edat, segons el tipus de sòl 
estabilitzat, els valors del qual hauran de complir allò fixat en la Taula 5202.1. 

 El termini de treballabilitat, el valor del qual haurà de complir allò indicat en la Taula 5202.2. 
 
Si la marxa dels treballs ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà modificar la fórmula de treball, a la vista dels 
resultats obtinguts dels assaigs, però respectant la dosificació mínima de ciment, el valor mínim de l'índex CBR o 
de la resistència a compressió simple, ambdós a set dies (7 d), i les altres especificacions fixades en aquest 
Article per a la unitat acabada. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà una altra fórmula de treball, d'acord amb allò 
indicat en aquest apartat, cada vegada que variïn les característiques del sòl a estabilitzar, o d'algun dels 
components de l'estabilització, o si varien les condicions ambientals. 
 
La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl estabilitzat en el moment 
de la seva compactació, serà de dos punts (± 2 %) respecte a la humitat òptima definida en l'assaig Pròctor 
modificat. 
 
 

5202.5.2. Preparació de la superfície existent 
El sòl existent, sobre el que es realitzarà la aplicació de un gruix de àrid de aportació estabilitzat, ha de complir les 
característiques d’una base. 
 
S'haurà de comprovar, abans d'estendre l’aportació, que la superfície subjacent tingui la densitat exigida i les 
rasants indicades en els plànols, amb les toleràncies establertes en aquest Plec. Si en aquesta superfície 
existissin irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, es corregiran d'acord amb les prescripcions 
de la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
 

5202.5.3. Distribució del ciment  
S’hauran de coordinar adequadament els avanços de l'equip de dosificació de conglomerant i del de disgregació i 
mescla, no permetent-se que hi hagi entre ambdós un desfasament superior a vint metres (20 m). L'estesa es 
detindrà quan la velocitat del vent fos excessiva, segons el parer de la Direcció d’Obra, quan superi els deu 
metres per segon (10 m/s), o quan l'emissió de pols afecti a zones poblades, ramaderes, o especialment 
sensibles.  
 
Només en zones de reduïda estesa, no accessibles als equips mecànics, la Direcció d’Obra podrà autoritzar la 
distribució manual. Per a això, s'utilitzaran sacs de ciment que es col·locaran sobre el sòl formant una quadrícula 
de costats aproximadament iguals, corresponents a la dosificació aprovada. Un cop oberts els sacs, el seu 



contingut serà distribuït ràpida i uniformement mitjançant rastells manuals o rastres de pues remolcades, portant 
les corresponents mascaretes de protecció. 
 
En la distribució del conglomerant es prendran les mesures adequades per al compliment de la legislació que, en 
matèria ambiental, de seguretat laboral i de transport i emmagatzematge de materials, estigués vigent. 

 
 
5202.5.4. Execució de la mescla 

L'equip dosificador volumètric haurà de comptar amb els dispositius necessaris per a assegurar una correcta 
dosificació de l’aigua amb l’additiu, el percentatge establert de ciment i l’aigua definida per aconseguir la humitat 
òptima característica. Si es detectessin segregacions, partícules sense mesclar, o diferències de contingut de 
ciment o d'aigua en parts de la superfície estabilitzada, haurà de detenir-se el procés i realitzar les oportunes 
correccions fins a solucionar les deficiències. 
 
El material estabilitzat no podrà romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a l‘inici de la 
compactació. 
 
 

5202.5.5. Compactació i terminació de la superfície 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla haurà d'estar estesa amb el seu gruix uniforme i el seu grau 
d'humitat serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Pròctor modificat, amb les toleràncies admeses en 
l'apartat 5202.5.1. 
 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra d'acord amb els resultats del tram de 
prova. Es compactarà en una sola capa i es continuarà fins a arribar a la densitat especificada en l'apartat 
5202.7.1. 
 
El procés complert des de la mescla del ciment amb l'aigua fins a la terminació de la superfície haurà de realitzar-
se dins del termini de treballabilitat de la mescla. 
 
La compactació es realitzarà de manera contínua i uniforme. Si el procés complert d'execució, inclosa la mescla, 
es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui, almenys, 
quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. Haurà de disposar-se en les vores una contenció lateral adequada, o un 
sobre ample que posteriorment s’eliminarà. Si la mescla es realitza amb dues màquines en paral·lel amb un 
lleuger desfasament, es compactaran les dues franges alhora. 
 
Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip de mescla. Els canvis de direcció 
dels compactadors es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s'efectuaran amb suavitat. 
Els elements de compactació hauran d'estar sempre nets i, si calgués, humits. 
 
 

5202.5.6. Curat i protecció superficial  
Dins la hora següent es procedirà a aplicar un additiu polvoritzat en superfície, especialment indicat per l’efecte de 
curat. 
En cas de pluges no es realitzarà el procediment. 
 
 
 
5202.6. Tram de prova 
 
Abans d'iniciar-se l'estabilització d’aportació serà preceptiva la realització d'un tram de prova, que es realitzarà 
amb el gruix i la fórmula de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que vagi a utilitzar el Contractista per a 
l'execució de les obres, per a comprovar la fórmula de treball i el funcionament dels equips necessaris, 
especialment la forma d'actuació de l'equip de compactació. Així mateix, es verificarà, mitjançant presa de 
mostres, la conformitat del sòl estabilitzat amb les condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilització, 
granulometria, contingut de calç o de ciment i altres requisits exigits. 
 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra fixarà la longitud del tram 
de prova, que no podrà ser inferior a vint metres (20 m). La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva 
realització com part integrant de la unitat d'obra definitiva. 
 
A més, al començament de cada tram homogeni: 
 

 Es comprovarà la uniformitat del gruix de l’aplicació. 
 Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per a aquest tram. 

 
Així mateix, durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes següents: 
 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la dosificació de conglomerant establerts en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la densitat i la humitat del àrid aportat, establerts 
en els Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Es comprovarà en la mescla la precisió dels sistemes de dosificació de la calç o del ciment i de l'aigua i 
dels additius. 

 S'establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida. 
 S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat aconseguida. 
 S'amidarà l’esponjament de la capa estabilitzada, per diferència dels gruixos abans de la disgregació i 

després de la compactació. 
 

A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l'execució de l'estabilització; 
en el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció parcial de la 
assajada, correccions en els sistemes de dosificació, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la seva forma 
específica d'actuació; en el segon, el Contractista haurà de proposar nous equips o subcontractar una 
empresa especialitzada que en disposi. 

 
Les empreses que disposin de procediment d’aplicació certificat, aportaran aquest procediment perquè la direcció 
facultativa avaluï la possibilitat de no haver d’executar el tram de prova. 
 
 
 
5202.7. Especificacions de la unitat acabada 
 

5202.7.1. Resistència, densitat i capacitat de suport 
La capacitat de suport o la resistència i la densitat del sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes hauran 
de complir allò especificat en la Taula 5202.1, segons el tipus de sòl i la categoria d'esplanada que es pretengui 
aconseguir. 
 
Addicionalment, el valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al valor especificat en la Taula 5202.3. La determinació haurà de 
portar-se a terme transcorreguts vint-i-vuit dies (28 d) des de l'execució.  
 
 
Taula 5202.3  Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega en funció del tipus 

de sòl estabilitzat  
 

Tipus de sòl estabilitzat 
 

Vies verdes Vies verdes amb ús esporàdic de 
turismes i vehicles agrícoles 

Camins amb camions lleugers 
i maquinària agrícola 

EV2 (MPa) 450 500 550 



La Direcció d’Obra podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per altres procediments de 
control sempre que es disposi de correlacions fiables i contrastades entre els resultats d'ambdós assaigs. 
 

5202.7.2. Terminació, rasant, amplària i gruix 
 
La superfície de la capa estabilitzada acabada haurà de presentar un aspecte uniforme, exempt de segregacions i 
d'ondulacions i amb els pendents adequats. 
 
La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per sota d' ella, en més 
de trenta mil·límetres (30 mm). 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estabilitzada, que en cap cas haurà de ser inferior, ni 
superar en més de deu centímetres (10 cm), a l' establerta en els Plànols de seccions tipus. 
 
El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en 
cas contrari es procedirà segons l'apartat 5202.10.3. 
5202.8. Limitacions de l’execució 
 
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de l'estabilització amb àrid 
d’aportació: 
 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius (35º) 
 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a dos graus Celsius (2º) o existeixi previsió de 

gelades. La Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit, a la vista dels resultats de compactació obtinguts. 
 Quan es prevegin o produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 

 
 
 
5202.9. Control de qualitat 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà, per a cada cas, el 
mètode de control, grandària del lot i el tipus i el nombre d'assaigs a realitzar. També s'establiran els mètodes 
ràpids de control que es puguin utilitzar i les condicions bàsiques d'utilització. 
 
La realització dels assaigs in situ i la presa de mostres es realitzarà en punts prèviament seleccionats mitjançant 
mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys una presa o un 
assaig per cada hectòmetre (1/hm). 
 
 

5202.9.1. Control d'execució 
Es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres del sòl abans de mesclar-lo amb el ciment, una al matí i una 
altra a la tarda, sobre les quals es determinarà la seva humitat natural, segons la UNE 103300. 
 
Es controlarà diàriament la dotació de ciment utilitzada mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o altres 
dispositius similars col·locats sobre la superfície. 
 
Per cada lot dels definits en 5202.9.2, es prendran cinc (5) mostres aleatòries del sòl recentment mesclat amb la 
amb el ciment i la mescla d’aigua amb l’additiu sobre les quals es determinarà l'índex CBR a set dies (7 d), 
segons la UNE 103502, o la resistència a compressió simple, segons la NLT-305. En ambdós casos, les provetes 
es confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-310, amb la densitat exigida en obra. 
 
Per cada deu mil metres quadrats (10.000 m2) de sòl estabilitzat in situ en camins i vies verdes o una (1) vegada a 
la setmana, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un assaig Pròctor modificat de la mescla, segons la 
UNE 103501. 
 
La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència d'assaigs a la meitat (1/2) si considerés que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 5202.9.2) s'haguessin 
aprovat deu (10) lots consecutius. 

 
Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de 
tres (3) per cada lot dels definits en 5202.9.2. En el cas que s’utilitzin sondes nuclears o altres mètodes ràpids de 
control, aquests hauran estat convenientment contrastats i calibrats en la realització del tram de prova, amb els 
assaigs de determinació d'humitat natural, segons la UNE 103300, i de densitat in situ, segons la UNE 103503. 
Sense perjudici d’això serà preceptiu que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assaigs de les UNE 
103300 i UNE 103503 es realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en terminis no inferiors a quinze 
dies (15 d), ni superiors a trenta dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat es faran, 
com a mínim, una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2). 
 
En cas que les densitats obtingudes fossin inferiors a les especificades es prosseguirà el procés de compactació 
fins a arribar als valors prescrits, el que només seria possible en el cas de les estabilitzacions amb ciment si 
s'estigués dintre del termini de treballabilitat. 
 
Durant l'execució de les obres es comprovarà amb la freqüència necessària, segons el parer de la Direcció 
d’Obra: 
 

 La temperatura i la humitat relativa de l'aire mitjançant un termohigrògraf registrador. 
 El gruix estabilitzat, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La humitat del sòl mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La composició i forma d'actuació de l'equip utilitzat en l'execució de l'estabilització, verificant: 
 

o Que el nombre i el tipus dels equips siguin els aprovats. 
o Si s’escau, el funcionament dels dispositius de mescla, humectació, neteja i protecció. 
o El llast i el pes total dels compactadors. 
o La pressió d'inflat en els compactadors de pneumàtics.  
o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 
o El nombre de passades de cada equip, especialment dels compactadors. 
 

 
 

5202.9.2. Control de recepció de la unitat acabada 
Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els quatre 
(4) criteris següents a la capa de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de via o camí. 
 Mil cinc-cents metres quadrats (1.500 m2) de via o camí. 
 La fracció construïda diàriament. 
 La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència i amb el mateix equip i 

procediment d'execució. 
 
S'assignaran a cada lot de recepció les provetes fabricades durant el control d'execució que li corresponguin. En 
els punts on es realitzi el control de la compactació, es determinarà el gruix de la capa de sòl estabilitzat in situ en 
camins rurals i vies verdes. 
 
Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, a l'eix, 
angles  de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat de la 
distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa. 
 
 
 
5202.10. Criteris d’acceptació o rebuig 
 

5202.10.1. Densitat 
Per cada lot, la densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l'especificada en la Taula 5202.1 i no més de 
dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts percentuals a la densitat 
especificada. 



Els assaigs de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base per a 
l'acceptació o el rebuig. 
 
En el cas que la densitat mitja obtinguda fora inferior al valor especificat en la Taula 5202.1, es procedirà de la 
següent manera: 
 

 Si la densitat mitja fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per a cada tipus 
de material en la Taula 5202.1, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es 
reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si la densitat mitja obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada, s'aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat. 

 
 

5202.10.2. Resistència 
Per a cada lot, la mitjana dels índexs CBR o de la resistència a compressió simple no haurà de ser inferior al valor 
especificat en la Taula 5202.1, i cap resultat individual podrà ser inferior a aquest valor en més d'un vint per cent 
(20 %). 
 
En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència fos inferior al valor especificat, es procedirà de la 
següent manera: 
 

 Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, s'aixecarà 
la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la 
Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el resultat obtingut no fos inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, 
s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al 
lot controlat. 

 
 

5202.10.3. Gruix 
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en 
els Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que 
baixin d’allò especificat en un deu per cent (10%). 
 
En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la següent manera:  
 

 Si el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, s'aixecarà la capa de sòl 
estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, 
per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, es podrà admetre sempre 
que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional corresponent en la capa superior per 
compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima. 
 
 

5202.10.4. Rasant 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 5202.7.2, ni existiran zones que retinguin aigua. 
 
Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d‘entollament, la Direcció d’Obra podrà 
acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi el minvament amb el gruix addicional 
necessari, sense increment de cost per a la propietat. Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest es 
corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això no suposi una reducció del gruix de la capa 
per sota del valor especificat en els plànols. 
 
 

5202.11. Amidament i abonament 
 
Els sòls estabilitzats in situ en camins i vies verdes s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
estabilitzada, mesurat sobre els plànols de Projecte. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
No seran d'abonament els escreixos laterals. 
 
 
5202.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 
 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmentat distintiu estigui realitzat per una empresa de certificació homologada. 
 
 
Normes de referència  
 

 NLT-302. Humitat – sequedat  de provetes de sòl – ciment.  
 NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerants hidràulics. 
 NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulares tractats. 
 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 
 UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d'assaig. Determinació del termini 

de treballabilitat. 
 UNE 103101. Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat. 
 UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande. 
 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl. 
 UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. 
 UNE 103501. Geotècnica. Assaig de compactació. Próctor modificat. 
 UNE 103502. Mètode d'assaig per a determinar en laboratori l'índex CBR d'un sòl. 
 UNE 103503. Determinació "in situ" de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 
 UNE-EN 196-3. Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d'enduriment i de 

l'estabilitat de volum. 
 UNE-EN 933-2. Assaigs per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de 

la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.  
 UNE-EN 1744-1. Assaigs per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química. 
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