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CAPÍTOL I
Definició i abast del Plec
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CAPÍTOL I

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1.- Objecte del Plec
L'objecte del present Plec és definir el conjunt de les normes i instruccions que
regiran en l'execució de les obres del Projecte d’arranjament i pavimentació de
varis camins asfaltats del municipi de Montclar – Any 2020, especificant les
característiques dels materials a emprar i fixant les normes per a l'execució i el
control de les obres i per al seu amidament.
Regirà en unió de les disposicions assenyalades en el Capítol II del present Plec.

1.2.- Descripció de les obres
La descripció de les obres objecte d'aquest projecte s'especifica detalladament a
la Memòria, així com també s'esquematitzen en l'Annex núm. 1 de
Característiques Generals adjunt a la Memòria.
Les obres queden definides i detallades en els plànols d'aquest projecte.
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CAPÍTOL II
Disposicions tècniques a tenir en compte.
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CAPÍTOL II

DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE

El present de Prescripcions Tècniques Particulars regirà juntament amb les
disposicions de caràcter general i particular que s'assenyalen a continuació.
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

-

Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques.

-

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de
5 de juliol de 1976, 11 de maig de 1.971 i 7 de juny de 1974.

-

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimientos de aguas", OM 28 de juliol de 1.974.

-

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias", Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost.

-

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). Decret 1797/2003 de
16 de gener de 2004.

-

Plec General de prescripcions tècniques generals per la recepció de
blocs de formigó a les obres de construcció (RB-90). Ordre de 4 de juliol
de 1990.

-

Instrucció per la recepció de cales en obres de rehabilitació de sòls (RC92). Ordre de 18 de desembre de 1992.

-

Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó (UC-85).
Ordre de 12 d’abril de 1985.

-

Plec General de condicions per la recepció de guixos i escaioles en les
obres de construcció (RY-85). Ordre de 31 de maig de 1985.

-

Plec General de condicions per la recepció dels maons ceràmics en les
obres de construcció (RY-85). Ordre de 27 de juliol de 1988.

-

Disposicions referents a seguretat i salut en el treball.
Instrucció de formigó estructural (EHE) aprovada per Reial Decret
2661/1998, de l’11 de desembre.

-

Instrucció pel projecte i l’execució de sostres unidireccionals de formigó
estructural realitzats amb formigó prefabricat (EFHE).

-

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes” PG3, OM de 6 de febrer de 1976.
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-

Normes d’Abastament i Sanejament de la Direcció General d’Obres
Hidràuliques.

-

Normativa per a xarxes de distribució d’aigua potable de l’associació
espanyola d’abastament i sanejament.

-

NBE. Normes bàsiques de l’edificació.

-

NTE. Normes tecnològiques de l’edificació.

-

NRE. Normes reglamentàries de l’edificació.

-

“Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de
tuberías de hormigón”, de l’associació tècnica de derivats del ciment.

-

Norma de construcció sismoresistent – Part general i edificació (NCSE02)

-

“Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas aéreas de Alta Tensión”.
Decret 3.151/1968 de 28 de novembre.

-

“Reglamento de Contratación de las Administraciones Locales”, OM de
9 de gener de 1953.

La legislació que substitueixi o modifiqui les disposicions esmentades i la nova
legislació que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data
del contracte.
Quan existeixi diferència, contradicció o incompatibilitat entre algun concepte
assenyalat en el Plec i el mateix assenyalat en alguna de les disposicions generals
o particulars relacionades anteriorment prevaldrà el disposat en el Plec. En cas de
contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte,
en tot moment, les condicions més restrictives.
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CAPÍTOL III
Materials, dispositius, instal·lacions i les
seves característiques.
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ARTICLE 3.330 - MATERIAL DE REPLÈ
Tots els articles de replè compliran allò establert en l'article 330.3.1. del PG.
En tot cas, el contractista notificarà a la Direcció d'Obra, amb suficient antelació,
la procedència de les terres que pensa utilitzar, aportant les mostres i dades
necessàries tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

Terres procedents d'excavació o préstec
Seran terres extretes un cop eliminada la capa de terra vegetal.
No hi podrà haver cap classe de runes d'edificis ni deixalles de cap mena.
El límit de níquel serà inferior a 40 i el contingut de matèria orgànica a l'1%.

Material seleccionat
A més a més de les condicions del punt anterior compliran les següents
restriccions:
-

No contindran elements superiors a 6 cm. ni matèria orgànica.

Condicions granulomètriques:
-

La fracció que passa pel tamís 0,08 UNE serà inferior al 25%.

Balastres
Es consideraran balastres les barreges d'àrid de riu exempt de pedres superiors a
5 cm. No es podran utilitzar per a la fabricació de formigó.
No hi haurà margues, gredes i terra.
No es comptaran ni s'abonaran com a balastres materials que continguin terres.
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ARTICLE 3.500 - SUB-BASE GRANULAR
Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la
base del ferm i l'esplanada.
Condicions generals
Els materials seran àrids naturals o procedents del matxucat i trituració de pedra
de pedrera o grava natural, escòries, sòls seleccionats o materials locals, exempts
d'argila, marga o altres matèries estranyes.
En cas d'utilitzar escòries, les condicions d'utilització seran les prescrites en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Composició granulomètrica
-

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que els 2/3 de la
fracció que passa pel tamís 0,40 UNE, en pes.

-

La corba granulomètrica dels materials estaran compresos dins dels límits
ressenyats en el quadre. Els fusos 54, 55 i 56, només es podran utilitzar per a
tràfic lleuger i quan s'indiqui expressament.

-

La mesura màxima no superarà la 1/2 del gruix de la tongada compactada.

SEDASSOS
I TAMISOS
UNE

50
25
10
5
2
0,40
0,080

EL PERCENTATGE ACUMULAT QUE PASSA (%)

S1
100
30-65
25-55
15-40
8-20
2-8

S2
100
75-85
40-75
30-60
20-45
15-30
5-15

S3
100
50-85
35-65
25-50
15-30
5-15

S4
100
60-100
50-85
40-70
25-45
10-25

S5
100
55-100
40-100
20-50
6-20

S6
100
70-100
55-100
30-70
8-25
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Qualitat
El coeficient de desgast, mesurat per l'Assaig de Los Ángeles, segons la norma
NLT-149/72, serà inferior a 50.

Capacitat de suport
La capacitat de suport del material utilitzat en la sub-base complirà la condició:
Índex CBR superior a 20, determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58.

Plasticitat
En sub-bases per a tràfic pesat i mig el material serà no plàstic, i el seu equivalent
d'arena serà superior a 30.
En sub-bases per a tràfic lleuger es compliran les següents condicions:
-

Límit líquid inferior a 25
Índex plasticitat inferior a 6
Equivalent d'arena major que 25

Les anteriors determinacions, es faran d'acord amb les Normes d'Assaig
NLT-105/72, NLT-106/72 i NLT-113/72.
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ARTICLE 3.501 - TOT-Ú ARTIFICIAL
El tot-ú artificial és una mescla d'àrids, total o parcialment matxucats, en la
granulometria del conjunt dels elements que la composen és del tipus continu.
Condicions generals
Els materials procediran del matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava
natural, en qualsevol cas la fracció retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir,
com a mínim, un cinquanta per cent (50%) en pes, dels elements que presentin 2
o més cares de fractura.
L'àrid es composarà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable,
exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.
Composició granulomètrica
-

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que la 1/2 de la fracció
que passa pel tamís 0,40 UNE, en pes.

-

La corba granulomètrica dels materials estarà compresa dins d'un dels fusos
ressenyats el quadre. El fus a emprar serà l'indicat en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o el que, en el seu defecte assenyali el Director de les
Obres.

-

La mesura màxima no rebassarà la 1/2 de gruix de la tongada compactada.

SEDASSOS I
TAMISOS UNE

50
40
25
20
10
5
2
0,40
0,080

EL PERCENTATGE ACUMULAT QUE PASSA (%)

Z1
100
70-100
55-85
50-80
40-70
30-60
20-45
10-30
5-15

Z2
100
70-100
60-90
45-75
30-60
20-45
10-30
5-15

Z3
100
70-100
50-80
35-65
20-45
10-30
5-15
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Qualitat
El coeficient de desgast, mesurat per l'Assaig de Los Ángeles, segons la Norma
NLT-149/72 serà inferior a 35.

Plasticitat
El material serà no plàstic.
L'equivalent d'arena serà superior a 30.
Aquestes determinacions anteriors es faran d'acord amb les Normes d'Assaig
NLT-105/72. NLT-106/72 i NLT-113/72.
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ARTICLE 3.530 - REGS D'EMPRIMACIÓ
Es defineix com reg d'emprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una
capa no bituminosa, prèviament a l'extensió sobre aquesta d'una capa
bituminosa.
La seva execució inclou: Preparació de la superfície existent, aplicació del lligant
bituminós i eventual extensió d'un àrid de cobertura.
Materials
LLigant bituminós
El lligant bituminós a emprar ha d'estar inclòs entre aquests que s'esmenten tot
seguit::
-

BQ 30, quitrans per carreteres
MCO, MC1, MC2. Betums asfàltics fluidificats
EARO, ECRO, EAL. Emulsions asfàltiques

Àrids
L'àrid a emprar en regs d'emprimació serà arena natural, arena procedent del
matxucat o mescla de les dues, exemptes de pols, brutícia, argila o altres
matèries estranyes.
En el moment d'estendre'l l'àrid no haurà de contenir més d'un dos per cent
d'aigua lliure. Aquest límit es pot elevar al quatre per cent, si s'utilitza emulsió
asfàltica.
Composició granulomètrica: la totalitat del material haurà de passar pel tamís 5
UNE.
La dosificació dels materials a utilitzar serà la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. No obstant això, el Director de l'Obra, la podrà modificar a
la vista de les proves en obra.
La dosificació del lligant quedarà definida per la quantitat de la capa que
s'imprimeixi sigui capaç d'absorbir en un període de 24 hores.
La dosificació de l'àrid. La utilització de l'àrid quedarà confeccionada a la
necessitat que passi el tràfic per la capa recentment tractada, o que 24 hores
després d'estès el lligant, s'observi que ha quedat una part sense absorbir.
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ARTICLE 3.531 - REGS D'ADHERÈNCIA
Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una
capa bituminosa, prèviament a l'extensió, sobre aquesta, d'una altra capa
bituminosa.
La seva execució inclou: Preparació de la superfície existent i aplicació del lligant
bituminós.
Materials
El lligant bituminós a emprar haurà d'estar inclòs entre algun d'aquests:
-

AQ 38, BQ 46. Quitrans per carreteres.
RCO, RC1, RC2. Betums asfàltics fluidificats.
EARO, ECRO, EAR1,ECR1. Emulsions asfàltiques.

Dosificació del lligant
La dosificació del lligant a utilitzar serà la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. No obstant, el Director de les Obres podrà modificar tal
dosificació, veient les proves en obra.
Equip necessari per a l'execució de les obres
L'equip per aplicació del lligant, anirà muntat sobre pneumàtics, i haurà d'ésser
capaç d'aplicar la dotació de lligant especificada, a la temperatura prescrita. El
dispositiu regador proporcionarà una uniformitat transversal suficient i haurà de
permetre la recirculació en buit del lligant. Per punts inaccessibles a l'equip i
retocs, s'utilitzarà una regadora portàtil, prevista d'una llança de mà.
Si el material utilitzat fa necessari l'escalfament, l'equip haurà d'estar dotat d'un
sistema de calefacció per cremador de combustible líquid. En tot cas la bomba
d'impulsió de lligant haurà de ser accionada per motor i estar prevista d'un
indicador de pressió, calibrat en quilograms força per centímetre quadrat. També
haurà d'estar dotat l'equip d'un termòmetre pel lligant, calibrat en graus
centígrads, del qual l'element sensible no podrà estar situat en les proximitats
d'un element escalfador.
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ARTICLE 3.542 - MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
Es defineix com a mescla bituminosa en calent la combinació d'àrids i un lligant
bituminós. Per a la seva realització és necessari escalfar prèviament els àrids i un
lligant. La mescla s'estendrà i es compactarà a temperatura més alta que
l'ambiental.
L'execució de la mescla bituminosa en calent inclou les següents operacions:
-

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
Preparació de la superfície.
Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball preparada.
Transport de la mescla al lloc on s'utilitzarà.
Extensió i compactació de la mescla.

Materials
LLigant bituminós
El lligant bituminós a emprar estarà inclòs entre els que a continuació s'indiquen.
Quitrans per carreteres: BQ 58, BQ 62, BQ 66
Betums asfàltics: B 20/30, B 40/50, B 60/70, B 80/100
Podrà millorar-se el lligant escollit mitjançant l'addició d'activitats, cautxú, asfalt
natural o qualsevol altre producte sancionat per l'experiència.
La dosificació i homogeïtzació de l'addició, es farà seguint les instruccions del
Director de les Obres, basades en el resultat dels assaigs que s'hauran dut a
terme prèviament.
Àrids
ARID GROS
Es defineix com àrid gros la part d'aquest que queda retinguda en el tamís 2,5
UNE. l'àrid gros procedirà del matxucat i triturat de la pedra de pedrera o de la
grava natural. L'àrid estarà composat per elements nets, sòlids, resistents,
uniformes, sense pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. El coeficient de
desgast mesurat per l'assaig de Los Ángeles, segons la Norma NLC-149-72, serà
inferior a 30 a les capes de base, i a 25 a les capes intermèdies o de rodament.
El coeficient de poliment accelerat, serà com a mínim de 0,45 a les carreteres per
a trànsit pesat i de 0,40 en els altres casos. El coeficient de poliment accelerat es
determinarà d'acord amb les normes NLT-174/72 i NLT 175/73.
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L'índex de llosetes de les diferents fraccions, determinat segons la norma NLT
354/74, serà inferior als límits que s'esmenten tot seguit
FRACCIÓ
40 a 45 mm
25 a 20 mm
20 a 12,5 mm
12,5 a 10 mm
10 a 6,3 mm

ÍNDEX DE LLOSETES
Inferior a 40
Inferior a 35
Inferior a 35
Inferior a 35
Inferior a 35

En els ferms sotmesos a trànsit pesat, l'índex de llosetes serà inferior a 30.
L'adhesivitat serà suficient quan a les mescles obertes de la taula 542-1, el
percentatge d'àrid totalment voltat de l'assaig d'immersió d'aigua segons la
norma NLT 166/75, sigui superior al 95% o
quan en altres tipus de mescles la pèrdua de resistència en l'assaig
d'immersió-compressió, realitzat d'acord amb la norma NLT 162/75, no passi del
25%. Si l'adhesivitat no és suficient, no es podrà fer servir l'àrid llevat que el
Director autoritzi l'ús d'additius adequats, especificant les condicions de la seva
utilització.
ÀRID FI
Es defineix com àrid fi la fracció d'àrid que passa pel tamís 2,5 UNE i queda
retinguda en el tamís 0,08 UNE.
L'àrid fi serà sorra procedent del matxucat o una barreja d'aquesta amb sorra
natural. L'àrid es composarà d'elements nets, sòlids, resistents, uniformes, sense
pols ni brutícia, ni argila ni altres matèries estranyes. L'àrid fi procedent del
matxucat, s'obtindrà de material que tingui un coeficient de desgast Los Ángeles
que compleixi les condicions exigides per l'àrid gros.
L'adhesivitat mitjana que s'admetrà, mesurada d'acord amb la Norma NLT
355/74, és suficient quan l'índex d'adhesivitat d'aquest assaig sigui superior a 4,
o quan a la mescla, la pèrdua de resistència en l'assaig d'immersió-compressió,
realitzat d'acord amb la norma NLT 162/75, no passi del 25%. Si l'adhesivitat no
és suficient, no es podrà fer servir l'àrid, tret que el Director autoritzi la utilització
d'un additiu adequat.
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FILLER
Es defineix com a filler la fracció mineral que passa pel tamís 0,080 UNE
El filler procedirà del matxucat dels àrids o serà d'aportació com un producte
comercial o especialment preparat que aquest fi. A les carreteres de trànsit pesat,
el filler serà totalment d'aportació a les capes de rodadura i a les capes
intermèdies.
La corba granulomètrica del filler de recuperació o d'aportació estarà compresa
dins dels següents límits:

TAMIS UNE
0,63
0,16
0,080

GARBELLAMENT
PONDERAL ACUMULAT
(%)
100
90-100
75-100

La densitat aparent del filler, determinada mitjançant assaigs de sedimentació,
segons la norma 176/84, estarà compresa entre 0,5 grams/cm3. i 0,080 gr/cm3.
El coeficient d'emulsibilitat, determinat segons la Norma NLT 180/74, serà inferior
a 0,6.
La barreja d'àrids a les parets, en proporcions establertes i abans de l'entrada a
l'assecador, tindrà un equivalent de sorra, determinat segons la norma NLT
113/72, superior a 40 per a les capes de base o superior a 45 per a les capes
intermèdies o de rodadura.
Tipus i composició de la mescla
La mescla serà bituminosa, serà generalment d'un dels tipus definits a la taula
542.1.
La mida màxima de l'àrid fi, per tant, el tipus de mescla a utilitzar dependrà del
gruix de la capa compactada que haurà de complir el que indica a la taula
següent. Per al trànsit pesat, s'empraran les mescles denses D o semidenses S, a
les capes de rodadura intermèdies i gruixudes a les capes de base.
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TIPUS DE MESCLES
SEDASSOS
I
TAMISSOS
UNE

GARBELLAMENT PONDERAL ACUMULAT
Mescles denses

D12
40
25
20
12,5
10
5
2,5
0,63
0,32
0,16
0,080
% LLIGANT
BITUMINÓ
S EN PES
RESPECTE
A L’ÀRID (*)

100
80-95
72-87
50-65

D20
100
80-95
65-80
60-75
47-62
35-50
18-30
13-23
7-15
4-8

4’0-5’ 0

Mescles semidenses

D25
100
80-95
75-90
62-77
57-72
45-60

S12

100
80-95
71-86
47-62

S20
100
80-95
65-80
60-75
43-58
30-45
15-25
10-18
6-13
3-7

S25
100
80-95
75-88
60-75
55-70
40-55

3’5-5’ 5

(*) El contingut òptim de lligant bituminós es determinarà mitjançant assaigs de
laboratori.
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TIPUS DE MESCLES
SEDASSOS
I TAMISSOS
UNE

GARBELLAMENT PONDERAL ACUMULAT
Mescles gruixudes

G12
40
25
20
12,5
10
5
2,5
0,63
0,32
0,16
0,080

100
75-95
62-82
30-48

%LLIGANT
BITUMINÓS
EN PES
RESPECTE A
L’ÀRID (*)

G20
100
75-95
55-75
47-67
28-46
20-35
8-20
5-14
3-9
2-5

Mescles obertes

G25
100
75-95
65-85
47-67
40-60
26-44

A12

A20

100
65-90
50-75
20-40

100
65-90
45-70
35-60
15-35
5-20

A25
100
65-90
55-80
30-55
23-48
10-30

2-4

3’0-5’0

2’5-4’5

(*) El contingut òptim de lligant bituminós es determinarà mitjançant assaigs de
laboratori.

GRUIX EN CM. DE
LA CAPA
COMPACTADA
Menor o igual que 4
Entre 4 i 6
Major que 6

TIPUS DE MESCLES A EMPRAR

DSGA
DSGA
DSGA

12
20
25
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CAPÍTOL IV
Execució i control de les obres
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CAPÍTOL IV

EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES

ARTICLE 4.001 - GENERALITATS SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
El plànol de comparació serà definit a la Planta General i als perfils longitudinals.
Una vegada adjudicades les obres, es procedirà al Replanteig.
L'adjudicatari haurà de proposar un programa de treball, per tal que sigui aprovat,
abans de començar les obres i especificarà els terminis parcials per a diferents
unitats d'obra, compatibles amb el termini total d'execució. Un cop aprovat
aquest Programa, l'adjudicatari estarà obligat a complir els terminis.
El Tècnic Director de les obres, podrà sol·licitar les proves i assaigs que consideri
convenients dels materials que han d'entrar en l'execució d'aquestes obres. Totes
les despeses de realització dels assaigs aniran a càrrec del Contractista, fins a un
import màxim de 1% del Pressupost d'Execució del Material.

ARTICLE 4.002 - PRECAUCIONS DURANT LES OBRES

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari
haurà d’instal·lar, hauran de complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de
Senyalització de Carreteres d'Obres, especialment l'OM de 14 de març de 1.960
Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació,
mentre duri la seva funció i es mantindrà a una distància dels dos extrems en el
quals s'executen les obres, de la manera que indiqui el Tècnic Director.
Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la
seva senyalització; seran responsabilitat de l'adjudicatari, sense que una prèvia
autorització de la senyalització i mesures adoptades, excusin l'adjudicatari
d'aquesta responsabilitat.
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ARTICLE 4.003
L'ADJUDICATARI

-

OBLIGACIONS

I

RESPONSABILITATS

DE

Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la
localització, protecció o desviament, dels serveis afectats i essent aquests treballs
d'abonament a l'adjudicatari, amb càrrec a la Partida Alçada existent en el
pressupost.
També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització,
les servituds afectades, Essent aquests treballs a càrrec de l'adjudicatari.
L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs
que directament o indirecta siguin necessaris per a la construcció de l'obra
d'aquest projecte.
Haurà d'arranjar a càrrec seu els serveis públics o privats malmesos i indemnitzar
a la persona o propietat que resulti perjudicada.
Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les
obres.
Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses
d'utilització dels abocadors.

ARTICLE 4.004 - COMPETÈNCIA DEL PERSONAL ENCARREGAT DE
L'EXECUCIÓ
L'execució de les instal·lacions es confiarà a persones amb coneixements tècnics
i pràctics suficients per realitzar els treballs correctament.

ARTICLE 4.005 - REPLANTEIG
El Tècnic Director farà sobre el terreny la comprovació del Replanteig General de
les obres i els Replanteigs Parcials de les seves diferents parts que siguin
necessaris en el curs de la seva execució, havent de presenciar el Contractista
aquestes operacions, el qual es farà càrrec de les marques, senyals, estaques i
referències que es deixin en el terreny.
Del resultat d'aquestes operacions s'aixecarà la corresponent Acta de Replanteig,
que signaran el Tècnic Director i el Contractista.
D'acord amb el que s'estableix a les disposicions vigents, seran a càrrec del
Contractista, les despeses que origini el Replanteig de les Obres.
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ARTICLE 4.300 - DESBROSSADA DEL TERRENY
La desbrossada de les zones fixades en els plànols, consisteix en extreure i retirar
de les zones ocupades, tots els arbres, arrels, arbusts, matolls, plantes, brossa,
fullaraca, pals de fusta, així com les deixalles, escombraries o qualsevol material
indesitjable que impedeixi la realització de les obres.
Les zones a desbrossar hauran d'ésser les àrees indicades aproximadament en
els plànols, o que marqui la Direcció d'Obra. La desbrossada no es durà a terme
a les zones netes o a on es pugui retirar directament la terra vegetal.
La seva execució inclou les operacions següents:
-

Remoció dels materials objecte de neteja i desbrossada.
Retirada dels esmentats materials.

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i amb el que disposi la
Direcció de l'Obra.
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per tal
d'establir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a construccions
existents i preservar els elements que hagin de quedar intactes.
Tots els subproductes forestals, no susceptibles d'aprofitament, seran eliminats,
d'acords amb les ordres del Tècnic Director.
La resta de materials seran eliminats o emprats pel Contractista, en la forma i lloc
que assenyali el Tècnic Director.
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ARTICLE 4.301 - ENDERROCS, DEMOLICIONS
Es defineix la demolició, com l'operació d'enderrocament de totes les
construccions que obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per
donar per acabada l'execució de l'obra.
El mètode de demolició serà elegit lliurament pel Contractista, prèvia autorització
de la Direcció d'Obra.
La utilització d'explosius anirà condicionada a l'obtenció del permís de l'autoritat
competent amb jurisdicció a la zona de les obres.
La seva execució inclou les següents operacions:
-

Enderrocament d'estructures.
Retirada dels materials d'enderroc al lloc aprovat per la Direcció d'Obra.

Tot això es realitzarà d'acord amb les especificacions que sobre el particular
disposi la Direcció de l'Obra.
L'enderroc inclourà el subministrament i la utilització de tota la maquinària i mà
d'obra necessàries per a la seva execució, així com totes les operacions i
accessoris que es necessitin per a la seva perfecta execució.
Les operacions de demolició s'efectuaran amb les precaucions necessàries per
obtenir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures
existents, o que hagin de subsistir parcialment.
En cas d’instal·lacions, la retirada dels serveis afectats (llum, gas, telèfon, aigua...)
serà efectuada pel Contractista de les Companyies Subministradores, i les
sancions que puguin derivar-se de no complir les esmentades instruccions aniran
al càrrec seu.
Els materials d'enderroc que prèviament s'hagin fixat per ésser emprats a les
obres, es netejaran, acopiaran i transportaran de la forma i als llocs que hagi fixat
la Direcció l'Obra.
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ARTICLE 4.320 - EXCAVACIÓ EN DESMUNT
Es defineix com excavació en desmunt les operacions necessàries per excavar i
nivellar les zones de desmunt fins a la forma que calgui per a l'execució de les
obres, tant per sobre del nivell freàtic com per sota d'aquest.
Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions:
-

Excavació dels desmunts fins als límits definits en el projecte o assenyalats per
la Direcció d'Obra.

-

Càrrega i transport dels productes excavats al lloc d'utilització o fora dels límits
afectats per les obres.

-

Manteniment durant l'execució del drenatge de la zona de treball en perfectes
condicions.

-

Preparació de la superfície d'assentament.

Només per a les obres a les quals es refereix aquest Plec de Condicions, les
excavacions que s'han d'efectuar es divideixen en els següents tipus:
-

Excavació en terra, és la que s'efectua en excavar sense
d'explosius.

-

Excavació en terreny de trànsit, comprèn els materials formats per toques
descompostes, terres molt compactes i tots aquells pels quals no és
necessari utilitzar explosius i sigui necessària la utilització d'escarificadors
profunds i pesats.

-

Excavació en roca, comprèn totes les masses de roca i tots aquells materials
que presentin característiques de roca massissa, cimentats tant sòlidament
que únicament es puguin excavar per mitjà d'explosius.

necessitat

No s'autoritzarà l'execució de cap treball que no sigui portat a terme en totes les
seves fases amb referències topogràfiques.
Durant l'execució dels treballs es prendran mesures per no disminuir la resistència
del terreny no excavat. Especialment es prendran mesures per evitar inestabilitat
de talussos en roca, esllavissades per descalçament del peu de l'excavació,
erosions locals i embassaments deguts a drenatge defectuós de la zona.
El contractista durant l'execució haurà de tenir cura del perfecte drenatge.
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins on sigui possible,
en la formació de terraplens i altres usos fixats per la Direcció d'Obra i es
mantindran separats de la resta dels productes excavats.
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El material extret en excés es transportarà als abocadors autoritzats o al lloc
indicat per la Direcció d'Obra.
L'excavació en roca s'executarà de manera que no afecti o desprengui roca de la
no excavada. Es tindrà especial cura d'evitar danys als talussos del desmunt i la
cimentació de la futura explanada.
El Contractista abans de començar qualsevol excavació en roca sotmetrà a
l'aprovació de la Direcció d'Obra el mètode que se seguirà per a l'execució dels
explosius, que haurà de garantir la geometria projectada dels talussos, així com
l'obtenció del material en bones condicions per a la seva posterior utilització. Es
recomana utilitzar en tots els casos la tècnica del pretall.
Si l'estratificació i el contingut d'aigua del terreny fan pensar que hi haurà
esllavissades, es prendran les mesures especials que s'acordaran amb la Direcció
d'Obra.
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ARTICLE 4.330 - TERRAPLENS
Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació dels sòls procedents de
l'excavació, en zones d'extensió que permeti la utilització de maquinària d'elevat
rendiment.
La seva execució inclou les següents operacions:
-

-

Preparació de la superfície d'assentament del terraplè amb subministra de
materials que compleixin les especificades en aquest Plec, procedents de
l'excavació en desmunt o préstec.
Extensió i compactació d'aquests, humitejant o dessecant cada tongada,
segons faci falta.
Manteniment durant l'execució del drenatge de l'àrea de treball, en bones
condicions de funcionament.

Els materials a emprar en els terraplens, seran sòls o materials locals que no jutgin
com a inadequats. S'obtindran de les excavacions realitzades a l'obra o dels
préstecs que s'assenyalin en el projecte o s'autoritzin per la Direcció d'Obra,
prèvia eliminació dels troncs, arrels, vegetació, etc...
En la construcció del terraplè no s'utilitzaran els sòls inadequats que s'esmenten a
continuació:
-

Sòls com els fangs, escombraries, deixalles...
Sòl amb estat congelat

En qualsevol cas, la decisió de classificació d'inadequat quedarà a judici de la
Direcció d'Obra, que decidirà sobre la utilització del sòl en terraplè o el transport a
l'abocador.
Per iniciar les obres de terraplè en una determinada zona de l'esplanada, és
necessària l'autorització expressa de la Direcció d'Obra, per la qual s'hauran de
complir els següents requisits:
-

-

Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direcció de l'Obra, totes les
operacions preparatòries necessàries per garantir una bona execució,
especialment les que assegurin un perfecte drenatge.
No s'autoritzarà l'execució de cap treball sense que s'hagi portat a terme
en totes les fases i referències topogràfiques necessàries.
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Realitzades les excavacions corresponents a l'extracció de terra vegetal, es
procedirà a la construcció del terraplè, establertes abans, i s'estendran en
tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada.
El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per tal que amb tots els
mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit.
Els materials de cada tongada seran les característiques uniformes, i si no ho
fossin, es aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-ho convenientment amb la
maquinària adequada. No s'estendrà cap nova tongada fins que no s'hagi
comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides. Quan la
tongada subjacent es trobi reblanida per una humitat excessiva, la Direcció
d'Obra no autoritzarà l'extensió de la següent.
Per a la compactació de terraplens de les zones que per la seva reduïda extensió,
la seva pendent o la proximitat a obres de fàbrica, no permetin la utilització de
l'equip que normalment s'utilitza per a la compactació dels terraplens, es
compactarà amb els mitjans adequats a cada cas, de forma que les densitats que
s'assoleixen no siguin inferiors a les obtingudes en la resta de terraplens.
Els terraplens s'executaran quan la temperatura ambient, a la ombra, sigui
superior a 2º C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura
descendeixi per sota d'aquest límit.
Sobre les capes en execució s'han de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins
que s'hagi completat la seva compactació. Si no fos possible, el tràfic es
distribuirà de forma que les rodades no es concentrin en la superfície.
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ARTICLE 4.500 - SUB-BASE GRANULAR
Preparació de la superfície existent
la sub-base granular no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície
sobre la qual ha d'assentar-se té la densitat deguda i les rasants indicades en els
plànols amb les toleràncies establertes en el present Plec.
Si en aquesta superfície existeixen irregularitats que excedeixin de les esmentades
toleràncies, es corregiran, d'acord amb el que es prescriu a la unitat d'obra
corresponent d'aquest Plec.
Extensió d'una tongada
Una vegada comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà
a l'extensió d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions
necessàries per evitar la seva segregació o contaminació, en tongades de gruix
suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el gruix i
el grau de compactació exigit.
Després d'estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació.
El contingut òptim d'humitat es determinarà a l'obra en funció de la maquinària
disponible, i dels resultats que s'obtinguin en els assaigs realitzats.
En cas que sigui precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que la
humectació dels materials sigui uniforme.
Compactació de la tongada
Un cop aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la
compactació de la sub-base granular, la qual es continuarà fins arribar a una
densitat igual, com a mínim, a la que correspongui el 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor modificat segons la norma NLT 108/72.
Les zones que per la seva extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres
de fàbrica, no permetin l'ús de l'equip que normalment s'estés utilitzant, es
compactaran amb els mitjans adequats pel cas; de manera que les densitats
obtingudes no siguin inferiors a les de la resta de la sub-base granular. La
compactació s'efectuarà longitudinalment, començant per les vores exteriors,
progressant cap al centre i solapant-se en cada recorregut una amplada no
inferior a un terç de l'element compactador.
S'extreuran mostres per comprovar la granulometria, i si aquesta no fos correcta,
s'afegiran nous materials o es mesclaran les parts esteses fins que es compleixi
l'exigida.
Aquesta operació es realitzarà especialment en les vores per comprovar que una
eventual acumulació de fins no redueixi la capacitat drenant de la sub-base.
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No s'estendrà cap tongada si no ha estat realitzada la anivellació i comprovació
del grau de compactació de la precedent.
Quan la sub-base granular es composi de materials de diferents característiques o
procedències, s'estendrà cada un d'ells una capa d'espessor uniforme, de forma
que el material més gros ocupi la capa inferior i el més fi la superior. L'espessor de
cada una d'aquestes capes serà tal que , al mesclar-se totes elles s'obtingui una
granulometria que compleixi les condicions exigides. Aquestes capes es
barrejaran amb anivelladores, grades de discs, mescladores rotatòries o altra
maquinària aprovada pel Director de les Obres, de manera que no pertorbi el
material de les capes de sota.
La mescla es continuarà fins aconseguir un material uniforme, el qual es
compactarà d'acord amb tot allò exposat anteriorment.
Toleràncies de la superfície acabada
La superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni diferir d'ella
en més de 1/5 del gruix previst en els plànols per la sub-base granular.
La superfície acabada no haurà de variar en més de 10 mm. quan es comprovi
amb un regle de 3 m. aplicat tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera.
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies anteriorment exposades en
corregiran pel contractista, d'acord amb les instruccions del Director de les Obres.
Limitacions de l'execució
Les sub-bases granulars s'executaran quan la temperatura ambient, a l'obra sigui
superior a 2 º C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura estigui
per sota d'aquest límit.
Sobre les capes en execució es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic fins que no
s'hagi completat la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que
necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de forma que no es
concentrin roderes en la superfície. El Contractista serà responsable dels danys
originats per aquesta causa, havent de procedir a la reparació dels mateixos
d'acord amb les indicacions del Director.
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ARTICLE 4.530 - REGS D'EMPRIMACIÓ
Equip necessari per a l'execució de les obres
Equip per a l'aplicació del lligant
Anirà muntat sobre pneumàtics i haurà d'ésser capaç d'aplicar la dotació del
lligant especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador proporcionarà
una uniformitat transversal suficient, i haurà de permetre la recirculació en buit del
lligant. Per punts inaccessibles a l'equip i retocs, s'utilitzarà una caldera regadora
portàtil proveïda d'una llança de mà. Si el lligant utilitzat fa necessari l'escalfament,
l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per cremador de
combustible líquid. En tot cas, la bomba d'impulsió del lligant haurà de ser
accionada per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió, calibrat en kg.
força per centímetre quadrat. També haurà d'estar dotat l'equip d'un termòmetre
pel lligant, calibrat en 0º C, i el seu element sensible no podrà estar situat a les
proximitats d'un element escalfador.
Equip per a l'extensió de l'àrid.
S'utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o
autopropulsades.
Quan es tracti de cobrir zones aïllades en les que hi hagi excés del lligant, podrà
estendre's l'àrid manualment.
Execució de les obres
Preparació de la superfície existent
Es comprovarà que la superfície sobre la qual s'efectuarà el reg d'emprimació
compleix les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent, i no es
trobi reblanida per l'excés d'humitat.
Quan la superfície damunt la qual es va a efectuar la regada es consideri en
condicions acceptables, immediatament abans de procedir a l'extensió del lligant
escollit, es netejarà la superfície que hagi de rebre'l, de pols, de brutícia, fang sec,
matèria solta o que pugui ésser perjudicial, utilitzant per això escombradores
mecàniques o màquines bufadores.
En els llocs inaccessibles als equips mecànics s'utilitzaran escombres a mà. Es
cuidarà especialment de netejar les vores exteriors de la zona a tractar i sobre tot
junt a eventuals arraplecs d'àrids que hauran d'ésser retirats, si és necessari
abans d'escombrar, per no obstaculitzar i evitar la seva contaminació.
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Aplicació del lligant
Abans que es realitzi l'extensió del lligant bituminós, la superfície de la capa a
tractar haurà de regar-se lleugerament amb aigua, utilitzant la dotació per
humitejar la superfície suficientment, sense saturar-la per facilitar la penetració
posterior del lligant.
L'aplicació del lligant escollit es farà quan la superfície mantingui encara certa
humitat, amb la dotació i a la temperatura aprovades pel Director. L'aplicació
s'efectuarà de manera uniforme, evitant la duplicació de la dotació a les juntes de
treball transversal. Per això es col·locaran tires de paper, o d'un altre material,
sota els difusors, en aquelles zones de la superfície on es comenci o s'interrompi
el treball, amb objecte que la regada pugui iniciar-se o acabar-se damunt d'elles i
els difusors funcionin amb normalitat sobre l'altra zona a tractar.
La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui
compresa entre 20-100 a SF.
Quan la correcta execució de la regada ho requereixi el Director podrà dividir la
dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades.
Quan per les condicions de l'obra sigui precís efectuar la regada d'imprimació per
franges, es procurarà que l'extensió del lligant bituminós es superposi,
lleugerament en la unió de les diferents bandes.
Es protegiran per evitar tacar-los de lligant, tants elements constructius o
accessoris tals com: vorades, tanques, arbres,... pugin sofrir aquest defecte.
Extensió de l'àrid
Quan s'estimi necessària l'aplicació de l'àrid de cobertura, la seva extensió es
realitzarà de manera uniforme, amb la dotació aprovada pel Director.
La distribució de l'àrid per mitjans mecànics s'efectuarà de manera que s'eviti el
contacte de les rodes amb el lligant sense cobrir.
Quan l'extensió de l'àrid s'hagi d'efectuar sobre una franja imprimida, sense que
ho hagi estat la franja adjacent, l'àrid s'estendrà de forma que quedi sense cobrir
una banda d'uns 20 cm. de la zona tractada, al costat de la superfície que encara
no ho hagi estat i amb objecte que es pugui aconseguir un lleuger solapament en
l'aplicació del lligant al que s'ha fet referència anteriorment.
Limitacions de l'execució
Un reg d'emprimació s'aplicarà quan la temperatura ambient, a l'ombra i de la
superfície siguin superiors a 10º C i no hi hagi por de precipitacions
atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambient té tendència a augmentar,
podrà fixar-se en 5º C la temperatura límit inferior per poder aplicar la regada.
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Dins el programa de treballs es coordinarà l'aplicació de la regada d'imprimació
amb l'extensió de les capes bituminoses posteriors, de forma que no es retardi
tant que la regada d'emprimació hagi perdut la seva efectivitat com a element
d'unió d'aquelles.
Quan sigui necessari que circuli el tràfic sobre la capa imprimida i per això s'hagi
efectuat l'extensió de l'àrid de cobertura, haurà de prohibir-se l'acció de tot tipus
de tràfic, almenys durant les 24 hores que segueixen a l'aplicació del lligant,
termini que defineix el seu període d'absorció. La velocitat màxima dels vehicles
haurà de reduir-se a 30 km/h.
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ARTICLE 4.531 - REGS D'ADHERÈNCIA
Execució de les obres
Preparació de la superfície existent
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg d'adherència,
cumpleix les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent.
Quan la superfície sobre la que s'efectuarà el reg es consideri en condicions
acceptables, immediatament abans de procedir a l'extensió del lligant escollit, si
cal es netejarà la superfície, amb escombradores manuals.
En llocs inaccessibles als equips mecànics, s'utilitzaran escombres de mà. Es
netejarà especialment les vores a tractar.
Si el reg s'aplica sobre un paviment bituminós antic, s'eliminaran els excessos de
betum existents en la superfície del mateix en forma de taques negres
localitzades.
Aplicació del lligant
L'aplicació del lligant escollit es farà amb la dotació i a la temperatura aprovades
pel Director, de manera uniforme i evitant la duplicació de la dotació en les juntes
de treball transversals. Per això, es col·locaran tires de paper, o altre material, sota
els difusors en aquelles zones de la superfície on comenci o s'interrompeixi el
treball, amb objecte que el reg pugui iniciar-se o acabar sobre elles i els difusors
funcionin amb normalitat sobre la zona a tractar.
La temperatura d'aplicació del lligant serà tal que la seva viscositat estigui
compresa entre 20 i 100 segons Saybolt Furol.
Es protegiran per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o
accessoris, com vorades, balles, arbres...
Limitacions de l'execució
El reg d'adherència s'aplicarà quan la temperatura ambient, a la ombra, sigui
superior a 10º C, i no i hagi por de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la
temperatura ambient té tendència a augmentar podrà fixar-se en (5º C) la
temperatura límit inferior per poder aplicar el reg.
Sobre la capa acabada de tractar, es prohibirà el pas de tot tipus de tràfic, fins
que hagi acabat el curat del quitrà o betum fluïdificat, o la ruptura de l'emulsió.
Dins el programa de treball, es coordinarà l'aplicació del reg d'adherència amb
l'extensió de la capa posterior, extensió que s'haurà de regular de manera que el
lligant hagi curat o trencat pràcticament, però sense que el reg d'adherència hagi
perdut la seva efectivitat com element d'unió amb aquella.
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ARTICLE 4.542 - MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
Equip necessari per a l'execució de les obres
Instal·lació de fabricació
La mescla bituminosa en calent es fabricarà per mitjà d’instal·lacions tipus continu
o discontinu, capaces de fer seguir simultàniament en fred el nombre d'àrids que
exigeixi la fórmula de treball adoptada. La instal·lació tindrà un assecador que
permeti l'assecat correcte dels àrids i el seu escalfament a la temperatura
adequada per a la fabricació de la mescla. La instal·lació també tindrà un sistema
de classificació d'àrids en calent i haurà d'estar prevista d'indicadors de la
temperatura dels àrids. El sistema d'emmagatzemament i calefacció del lligant
haurà de permetre el seu escalfament a la temperatura d'utilització; la calefacció
del lligant serà preferentment de serpentins d'oli o de vapor. El sistema de
circulació tindrà una presa de mostres per comprovar l'equilibrat del dispositiu de
disposició.
Si es fan servir additius a la mescla, la instal·lació haurà de tenir un sistema de
dosificació exacta.
Elements de transport
Consistiran en camions de caixa llisa i estanca, neta, tractada amb productes per
evitar que la mescla s'hi enganxi. La forma de la caixa haurà d'evitar que, durant
el buidat de la mescla, no toqui l'estenedora.
Estenedores
Les estenedores seran autopropulsades i dotades amb els dispositius necessaris
per estendre la mescla amb la configuració desitjada i un mínim de
precompactació.
Equip de compactació
Hauran d'utilitzar-se compactadores autopropulsades de cilindrades metàl·liques,
estàtics o vibrants, tricicles o tàndems, de pneumàtics o mixtes
Totes les compactadores hauran de tenir dispositius per netejar les llantes i
pneumàtics i mantenir humits aquests últims, si escar, durant la compactació, així
com inversors de marxa suau.
Les compactadores de llanta metàl·lica no hauran de presentar regues ni
irregularitats. Les compactadores vibrants tindran dispositius per eliminar la
vibració en invertir la marxa. Les de pneumàtics tindran lloses llises i hauran de
cavalcar amb les de darrera.
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Execució de les obres
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula
L'execució de la mescla no podrà realitzar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la
seva fórmula de treball.
La fórmula haurà d'indicar:
-

La granulometria dels àrids combinats.
El percentatge, en pes total, de la mescla d'àrids i de lligant bituminós.
La temperatura màxima i mínima d'escalfament prèvia dels àrids i del lligant.
La temperatura màxima i mínima de la mescla en sortir del mesclador.
La temperatura mínima de la mescla durant la descàrrega dels elements que la
transporten.
La temperatura mínima de la mescla en començar-se la compactació.

El lligant de les mescles denses, semidenses i gruixudes, tipus D, S i G es
dosificaran seguint el mètode Marshall, d'acord amb els criteris esmentats a la
taula

CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES DEL MÈTODE MARSHALL
TRÀNSIT
CARACTERÍSTIQUES

UNITAT

PESAT

MITJÀ

Mín.
Màx.
Mín.
Nombre de cops a cada
cara
Estabilitat
Kgf
1000*
750
Deformació
Mm
2
3,5
2
Forats en mescla
%
Capa trànsit
3**
5
3
Capa intermitja
3**
6
3
Capa de base
3**
8
3
Forats en àrids
%
Mescles DSG 12
15
15
Mescles DSG 20
14
14
Mescles DSG 25
13
13
(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 Kgf
(**) Valor mínim desitjable, 4%

LLEUGER

Màx.

Mín.

Màx.

3,5

500
2

4

5
5
8

3
3
3

5
8
8

15
14
13
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Fabricació de la mescla
Els àrids s'escalfaran abans de barrejar-se amb el lligant bituminós. L'assecador
es regularà de tal manera que la combustió sigui completa, sense fums negres a
la sortida de la xemeneia. Si la pols recollida en els col·lectors compleix les
condicions exigides al filler es podrà barrejar la mescla; en cas contrari s'haurà
d'eliminar. El tiratge d'aire a l'assecador haurà de regular-se de manera adequada
perquè la quantitat i la granulometria del filler recuperat siguin uniformes, la
dosificació d'aquest filler recuperat i la de l'aportació es farà de manera
independent dels àrids i entre ells. Es rebutjaran totes les mescles heterogènies,
carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma o les que presentin
humitats.
Transport de la mescla
La mescla es transportarà al lloc d'utilització amb camions, de manera que en el
moment de descarregar-la a d'estenedora no tindrà una temperatura inferior a
l'especificada a l'estudi. Quan hi hagi condicions meteorològiques adverses o risc
de refredament excessiu, s'haurà de protegir durant el transport amb tendals o
lones.
Preparació de la superfície
La mescla no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície on s'ha
d'assentar, tingui una densitat deguda a les rasants indicades en els plànols. Si
abans s'han aplicat regs d'imprimació d'adherència, es comprovarà que no
queden restes de fluids o aigua a la superfície i que la capacitat d'unió d'aquest
amb la mescla no hagi disminuït.
Extensió de la mescla
L'estenedora regularà de manera que la superfície de la capa estesa quedi llisa i
amb un espessor correcte perquè s'ajusti a la secció transversal, a rasant i als
perfils indicats en els plànols. La col·locació es començarà a partir del costat de la
calçada a les zones on la secció sigui bombejada i en el costat interior a les
seccions de pendents en un sol sentit. La mescla es disposarà en franges
procurant de fer el nombre més petit de juntes longitudinals possibles. Si és
factible es farà l'extensió de tot l'ample pavimentat, treballant si cal en dues o més
estenedores lleugerament desfasades. En cas contrari, després d'haver estès i
compactat la primera franja, s'aplicarà la segona, intentant que la zona de
compactació inclogui 15 cm. de la primera.

La col·locació de la mescla es farà amb la major continuïtat possible. Després de
l'expansió s'haurà de disposar d'un nombre suficient de treballadors
especialitzats, afegint mescla calent i enrasant-la segons sigui necessari perquè,
una vegada compactada, s'ajusti a les condicions demanades. On no es pugui
estendre amb maquinària, el Director de les obres podrà autoritzar fer-la a mà,
amb ajuda de pales i rastrells calents.
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Compactació de la mescla
La compactació haurà de començar a la temperatura més alta possible quan la
mescla pugui aguantar, sense que es produeixin desplaçaments, la càrrega que
se li aplica. La compactació començarà per les juntes longitudinals, les juntes
transversals i els extrems. La compactació es continuarà mentre la mescla es
mantingui calenta i en condicions de ser compactada, mentre no s'arribi a la
densitat especificada. Aquesta compactació anirà seguida d'un piconat final que
esborri els senyals deixats per les compactadores. La compactació s'haurà de fer
de manera contínua i, si és necessari es complementarà amb el treball manual per
corregir les irregularitats que hi pugui haver. Es vigilarà que tots els elements de
compactació estiguin sempre nets i humits. La densitat que s'obtindrà, ha de ser
com a mínim del 97% de l'obtinguda aplicant a la fórmula de treball la
compactació prevista en el mètode Marsahll, segons la norma NLT 159/75, o la
que indiqui el Director.
Juntes transversals i longitudinals
Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la
capa. A totes les superfícies de contacte amb la franja constituïdes, s'aplicarà una
capa uniforme i lleugera de lligant d'adherència abans de col·locar la mescla nova.
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ARTICLE 4.998 - MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADA EN
AQUEST PLEC
Els materials de condicions no especificades en aquest Plec, hauran de complir
les condicions que l'ús ha incorporat a les bones normes de construcció.
De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideració del Tècnic Director,
perquè decideixi sobre la conveniència d'autoritzar el seu ús o bé refusar-lo i si ho
exigeix es realitzaran les proves i assaigs que estimi oportuns.

ARTICLE 4.999 - MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS
EXIGIDES EN AQUEST PLEC
Si el Contractista tingués materials que no acomplissin les prescripcions
establertes en aquest Plec, el Tècnic Director donarà les ordres oportunament
perquè sense perill de confusió, siguin separats dels que les compleixen i
substituïts per altres adequats en la forma prescrita a la legislació vigent.
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CAPÍTOL V
Amidament i abonament de les obres
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CAPITOL V

AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES

ARTICLE 5.001 - GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT I ABONAMENT
DE LES OBRES
La Direcció d'Obra realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra
executades durant l'anterior període de temps, i agafant com a base aquests
amidaments i els preus contractats redactarà mensualment la corresponent
relació valorada a l'origen tret en el cas que les circumstàncies aconsellin
adelantar-la o endarrerir-la.
L'obra executada es valorarà segons els preus d'execució del material que figurin
en lletra en el Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i els
preus de les noves unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat
degudament autoritzats.
Al resultat de la valoració anterior se li augmentaran els percentatges adoptats per
formar el Pressupost de Contracta i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient
d'adjudicació, obtenint així la relació valorada o certificació mensual.
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu
d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o
descripció dels preus. En quan a les partides alçades, es consideraran mesurades
en totes les seves parts en unitats d'obra amb els preus unitaris, i com a partides
alçades d'abonament íntegre s'abonaran en la seva totalitat quan s'hagin acabat
els treballs o obres a què es refereixen essent possible en casos justificats el seu
abonament fraccionat, però sense poder fer cap augment per cap concepte.
Per a l'abonament a compte d’instal·lacions, equips i acopis es tindrà en compte
allò establert per l'Administració.
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ARTICLE 5.002 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS EN
DESMUNT
S'entén per m3. d'excavació en desmunt el de l'espai desallotjat en executar-la
segons les condicions, quedant les superfícies de les caixes d'assentament en
disposició de rebre l'obra de fàbrica, així com el material desallotjat, dipositat en
un punt autoritzat pel Tècnic Director.
Les excavacions realitzades es cubicaran traient sobre el terreny, abans de
començar-les, els perfils transversals que considera convenients el Tècnic
Director, o demani el Contractista, quedant esmentats en planta a les senyals
fixades en el replanteig. Abans de començar les fàbriques de cada zona, o
efectuar l'amidament final, es tornaran a fer els perfils, en els mateixos punts.
signant les fulles l'encarregat i el contractista, i no s'admetrà cap reclamació
d'aquest sobre el volum resultant dels esmentats amidaments.
Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a l'execució
de les obres, d'acord amb el Projecte i una línia d'abonament de deu centímetres
(10 cm) en excés, sobre el perfil definit en els plànols, o a allò que fixi, si escau el
Tècnic Director.
No s'abonaran les que per excés practiqui el Contractista, ja sigui per
inobservància per a la marxa de les obres, o per la construcció de rampes,
descarregadors o qualsevol altre motiu, ni les fàbriques que s'hagin de construir
per replenar aquests excessos. Tampoc s'abonaran aquelles excavacions en els
quals els productes de l'excavació no es dipositin en un punt autoritzat pel Tècnic
Director.

ARTICLE 5.005 - TRANSPORT A ABOCADOR
S'aplicarà als transports d'aquesta mena, no compresos en altres unitats.
Dels llocs d'abocat se'n farà càrrec el Contractista. Es mesurarà per m3. partint
dels volums extrets i dels aprofitats a la pròpia obra o inclosos en altres unitats.

ARTICLE 5.006 - ESLLAVISSADES
En general, s'abocaran les esllavissades, excepte en els casos que es pugui
provar que han estat degudes a força major. No s'abocaran mai les que derivin de
negligència del contractista o per no haver complert les ordres del Tècnic Director.
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ARTICLE 5.007 - TERRAPLENS
Els terraplens i pedraplens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, al
preu del metre cúbic que es fixi en el quadre de preus núm. 1, qualsevol que sigui
la procedència dels productes que s'hagin utilitzat i la distància a la qual s'hagin
transportat.
En el preu hi va inclòs el cost de totes les operacions necessàries per executar el
metre cúbic d'aquesta unitat d'obra, totalment acabada, inclús l'obertura de rases
de préstec, transport dels productes sobrants, piconat i refinat de talussos.
ARTICLE 5.014
GRANULAR

-

AMIDAMENT I ABONAMENT DE LA SUB-BASE

La sub-base granular es mesurarà i abonarà per m3., segons les seccions tipus
indicades en els plànols.
ARTICLE 5.015 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE PAVIMENTS
Es mesurarà i abonarà per m2. comprenent el gravilló, les graves, les graves del
segellat, els tres regs i fins i tot la regulació i compactació del terreny on no
s'esclarifiqui.
ARTICLE 5.016 - ABONAMENT DELS ACOPIS
S'abonaran d'acord amb allò que s'estableix a la "Clàusula 54 del Pliego de
Clàusulas Administrativas Generales". Tots aquells materials que no puguin sofrir
danys o alteracions de les condicions que hagin de complir, sempre i quan el
Contractista adopti les mesures necessàries per a la seva deguda conservació i
no puguin ja ésser retirats dels acopis més que per ésser emprats en obra.
ARTICLE 5.017
COMPROVAR

-

ABONAMENT D'OBRES I INSTAL·LACIONS A

Quan les obres i instal·lacions executades formin un conjunt parcial que hagi
d'ésser sotmès a prova, no s'abonarà el seu import total, als preus que figuren en
el Quadre de preus núm. 1. fins que no s'hagin executat proves suficients per
comprovar que aquestes instal·lacions, compleixen les condicions assenyalades
en aquest Plec.
ARTICLE 5.018 - AMIDAMENT I ABONAMENT D'OBRES DIVERSES
Les unitats d'obra per a les quals no s'especifica la forma de mesurar-les i
abonar-les, s'amidaran per unitats concretes, lineals, superficials o de volum
segons figurin expressades en els Quadres de Preus i pel nombre real d'aquestes
unitats executades, completament acabades i en condicions de rebut.
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CAPÍTOL VI
Disposicions generals
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CAPITOL VI

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 6.001 - PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES
L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, abans de
l'inici de les obres, un Pla d'Obra amb especificació dels terminis parcials de les
diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total d'execució.
Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte,
adquirint per tant, caràcter contractual.
El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i
maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla,
quedant adscrits a l'obra aquests mitjans, sense que el Contractista els pugui
retirar si manca l'autorització del Promotor.
Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima
convenient establir algunes variants al Planning d'Obra, el Contractista o Industrial
adjudicatari es subjectarà a aquestes ordres.
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ARTICLE 6.002 - DIRECCIÓ DE L'OBRA
Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a
càrrec del Tècnic designat pel Promotor.
Obligacions, drets i responsabilitats
El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes,
modificacions necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic
Director, sota la seva personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots
els aspectes de l'execució de l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics,
que podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit.
També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc... que es
precisin per poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència
apropiada al ritme de la construcció de forma que coneixi perfectament totes les
etapes, així com d'informar al consistori de la seva marxa.
La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels
imprevistos o canvis a l'obra, dels complements de definició del projecte i de les
dades i documents subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius
que l'obra comporta.
S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús,
realitzat sense el seu coneixement i consentiment i les modificacions posteriors al
certificat final de l'obra. Tampoc és responsable el Tècnic Director de
l'incompliment de les normes de seguretat adoptades.
Acceptació dels materials
El Tècnic Director, pot no acceptar els materials emprats a l'obra, si al seu criteri,
no s'adapten a allò especificat en el Plec de Condicions, estan mal executades o
presenten vicis.
Refús del personal
El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al contractista que separi de l'obra al
personal que, amb la seva actitud posi traves a la bona marxa dels treballs.
Obra mal executada
El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui
necessàries, ja sigui en el curs de l'execució o finalment, si adverteix vicis ocults,
mala realització o solucions no acceptades per ell a l'obra. Aquestes parts seran
reconstruïdes d'acord amb allò contractat i tot això a expenses del Constructor.
Recepció de l'obra
El Tècnic Director, no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha
executat d'acord a allò ordenat o adverteix vicis en aquesta.
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Visites d'obra
El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la
presència de qualsevol Tècnic que hi intervingui així com la del propietari.
Llibre d'ordres
El Tècnic Director, podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que
cregui convenients per a bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les que cregui
necessàries perquè els treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els
documents del projecte.
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ARTICLE 6.003 - OBLIGACIONS I DRETS DEL CONSTRUCTOR
Inici de l'obra
El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada amb suficient antelació,
l'inici de les obres. El Tècnic Director en cas que això no passi, declina tota la
responsabilitat sobre l'obra, poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a
part de l'acció judicial que es desprengui de l'acta.
Oficina
El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra
que successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de
Condicions i Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a
realitzar assaigs d'obra sol·licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que
aquesta ho ordeni.
Del personal tècnic
Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu
càrrec, un tècnic que portarà la direcció tècnica de l'obra, en representació del
Constructor, tot això sense perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en
tota l'obra, un encarregat d'obra.
Subjecció als plànols i ordres
El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols,
memòria i ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis
mentre no compti amb el consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta
manera realitzarà canvis que el Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon
funcionament de l'obra o la seva millor solució. Si aquests canvis signifiquen una
variació del pressupost acceptat, es facultaran a part, d'acord amb els preus
unitaris que autoritzi el Tècnic Director.
Conservació d'accessos
El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament
de l'obra, construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el
transcurs de l'obra.
Normes de seguretat i salut
Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliments i observança
de les disposicions contingudes en "Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció (BOE núm. 257, de 25 d’octubre de 1997). Accidents de Treball i
altres requisits exigibles en drets per al funcionament d'aquestes indústries i en
especial el que la legislació social exigeixi. Haurà d'assegurar-se que cada
treballador tingui l'escaient qualificació professional i experiència de l'encarregat
d'aquesta.
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Mitjans auxiliars
El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars,
bastides, apuntalaments, cintres, estibats, cinturons de seguretat i tanques de
protecció, així com la responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin
a l'obra.
Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'apilonament
dels materials de construcció que no afectin a l'obra.
Del compliment del planning de l'obra
El Constructor està obligat a complir el planning de l'obra sota la supervisió del
Tècnic Director. El seu incompliment sense causa justificada, és motiu suficient
per a recusar el constructor i rescindir el contracte.
Replanteig
El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció
Facultativa. Es imprescindible per a continuar l'obra que aquesta replanteig sigui
acceptat com a vàlid pel Tècnic Director.
Recusació del personal
Remetre's al punt 3 de l'article 6.002 d'aquest capítol.
Obra mal executada
El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les
ordres donades per la Direcció Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec amb
el que indica el Tècnic Director.
Acceptació de mostres
El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani
el Tècnic Director, així com conservar-les en tot moment per a la seva
comparació.
Assegurances socials
El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el
personal, assegurances socials, etc... essent d'ell la responsabilitat de
l'incompliment d'aquesta norma.
Presència a l'obra
El Constructor haurà de personar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el
convoqui, amb la deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic
Director ho farà constar en el "Llibre d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui
convenients sense poder recusar-les després el Constructor.
Obres ocultes
El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació
de l'execució de les parts de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments,
armadures, etc...
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Conservació de l'obra
Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està
executant.
Tracte amb industrials
Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el
responsable davant de la Direcció Facultativa i davant del Propietari, dels
industrials que intervinguin a l'obra.
Drets del Constructor
El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols,
memòries, que precisi per a una correcta execució de l'obra.
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ARTICLE 6.004 - PROVES I ASSAIGS
La Direcció de l'Obra realitzarà o ordenarà totes les proves i assaigs dels
materials, mecanismes, instal·lacions, aparells i obra executada, que estimi
necessaris per a la comprovació de les condicions que han de complir.
Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import
màxim de l'1% del pressupost de l'obra.

ARTICLE 6.005 - RECEPCIÓ DE LES OBRES
Recepció d’obres
Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques
Article 111. Compliment dels contractes i recepció
111.2. En tot cas, la constatació del compliment exigeix per part de
l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins el
mes següent a aquell en què s’ha produït el lliurament o la realització de
l’objecte del contracte. A la intervenció de l’Administració corresponent, li
ha de ser comunicat l’acte, quan aquesta comunicació sigui preceptiva,
per tal que hi pugui assistir potestivament en les seves funcions de
comprovació de la inversió.
Article 147. Recepció i termini de garantia
147.1 A la recepció de les obres a la seva terminació, als efectes establerts en
l’article 111.2, hi ha de concórrer un facultatiu designat per l’Administració
representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i
el contractista, assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu.
147.2. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les
previstes, el funcionari tècnic designat per l’Administració
representant d’aquesta les ha de donar per rebudes, de la
aixecar l’acta corresponent. A partir de llavors comença
garantia.

prescripcions
contractant i
qual cosa cal
el termini de
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ARTICLE 6.006 - AMIDAMENTS I ABONAMENTS DE LES OBRES
Els Amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra
fixades en el document núm. 4 (pressupost) del present Projecte.
Aquests amidaments els realitzarà periòdicament la Direcció, podent presenciar el
Contractista o el seu delegat la realització d'aquest.

ARTICLE 6.007 - REVISIO DE PREUS
L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, per cap motiu ni concepte, llevat
que el Plec de Condicions Econòmic - Administratives, disposi el contrari.

ARTICLE 6.008 - CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE
El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà
de ser executat com si estigués exposat en els documents.
En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, de detalls de
l'obra o la seva descripció errònia que siguin indispensables per a l'execució de
l'obra, hauran de ser executats seguint les directrius esposades en la Memòria
d'aquest Projecte.
En cas que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà
segons l'ús i el costum prèvia autorització de la Direcció Facultativa.

Montclar, juliol de 2020.

JORDI NOGUERA PUIG
Arquitecte Tècnic
Col·legiat núm. 9.685
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