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1.

ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Terrassa va anunciar el 10 de novembre de 2010 la licitació pública per a
l’adjudicació del contracte de redacció del projecte executiu i direcció d’obra de la millora de la
urbanització del carrer Provença de Terrassa.
El 21 de febrer de 2011, l’Ajuntament de Terrassa va comunicar que el licitador que va presentar
l’oferta econòmicament més avantatjosa era la UTE PAYJECT XXI, SA - Basterrechea–Tejada
arquitectes, SLP i va resultar adjudicatari del concurs.
El present projecte i obra han format part de Processos Participatius en els quals hi ha una comissió
de seguiment per parts de veïns i entitats.
El 25 de maig de 2012, per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa, es va
aprovar inicialment el Projecte executiu de la Millora de la Urbanització del carrer Provença.
El Projecte va ser sotmès a informació pública a partir del 12 de juny de 2012, data en que es va
publicar al BOPB. La informació pública va finalitzar el dia 17 de juliol de 2012.
En data 7 de setembre de 2012, s’aprova definitivament el Projecte executiu de la millora de la
urbanització del carrer Provença, per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa.
Aquest document és còpia del Projecte executiu de la millora de la urbanització del carrer Provença i
desglossat en 3 separates per tal de poder procedir, si fos el cas, a la seva execució per fases.

2.

PROMOTOR

L’Ajuntament de Terrassa promou la redacció del present projecte.

3.

OBJECTE DEL PROJECTE.

L’objecte del present projecte és la completa definició de les obres de “Millora de la urbanització del
carrer Provença” de Terrassa, mitjançant la redacció d’acord amb el contracte signat i la legislació
vigent dels Documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions, Pressupost i Estudi de Seguretat i
Salut.
MEMÒRIA
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A més a més de la definició detallada de les obres a realitzar i de la manera de fer-ho, s’inclouen les

4.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

diferents unitats d’obra i els materials a emprar degudament especificats amb la finalitat d’aconseguir
resultats òptims, combinant els punts de vista tècnics i econòmics, tant en la fase de construcció com
en les posteriors fases de conservació i manteniment.

L’àmbit d’actuació del present projecte comprèn el carrer Provença, entre el carrer Poetessa Caparà i
l’Av. Béjar al terme municipal de Terrassa. A conseqüència de decisions de projecte preses dintre de

Així mateix es proporciona als constructors una informació completa que permet valorar les obres

l’àmbit d’actuació es veuen afectades algunes zones del carrer Pompeu Fabra (paral·lel a Provença

projectades amb prou precisió i que faci possible presentar les seves ofertes adequadament

pel costat oest) la reurbanització de les quals s’inclou dintre del present projecte.

fonamentades.

L’actuació comprèn uns 14.000 m2 aproximadament:

El projecte inclou la valoració econòmica de la reposició o remodelació de les diverses xarxes de

•

Fase 1: 7.356 m2

•

Fase 2: 8.902 m2

•

Fase 3: 2.950 m2.

serveis existent a la zona d’actuació, i que l’ajuntament les gestionarà per una altra banda en funció
dels convenis amb les diferents companyies de serveis. Cal ressaltar que s’hauran de coordinar les
tasques quan s’arribi a aquest punt de l’obra perquè l’empresa encarregada d’aquesta labor pugui
desenvolupar aquests treballs fins a la seva fi, per això en aquest projecte s’han inclòs els treballs
d’obra civil amb diverses companyies de serveis d’acord amb l’indica’t per l’ajuntament i als convenis
de col·laboracions.

5.

ESTUDIS PREVIS

Aquest document és còpia del Projecte executiu de la millora de la urbanització del carrer Provença i
desglossat en 3 separates per tal de poder procedir, si fos el cas, a la seva execució per fases.

Incloem dins d’aquest apartat els treballs inicials necessaris per poder executar correctament el

Concretament, els treballs s’han separat en:

projecte. En aquest cas han estat els següents:

•

Fase 1: treballs al carrer Provença des del carrer Ample fins a Rambla Francesc Macià. Aquesta

5.1.

Topografia

fase inclou la cruïlla del carrer Provença amb el carrer Ample, així com els treballs previstos en el
projecte per l’adaptació del carrer Pompeu Fabra al pas dels autobusos, ja que aquests s’hauran
de desviar a l’inici de les obres. També s’inclouen en aquesta fase, entre el carrer Poetessa

Pel desenvolupament d’aquest Projecte s’ha realitzat un aixecament mitjançant topografia clàssica de
tota la zona d’influència del àmbit d’actuació.

Caparà i el carrer Ample, la senyalització necessària perquè la circulació es limiti a un sol carril, i la
recollida de les aigües pluvials en una reixa transversal que connectarà al clavegueram existent, a

5.2.

Recopilació de la informació existent

l’espera de l’execució de la Fase 3.
•

Fase 2: treballs al carrer Provença des de Rambla Francesc Macià fins a l’avinguda Béjar, incloent
el creuament del carrer Provença amb la Rambla.

S’ha recopilat la informació sobre serveis existents, tant aeris com soterrats, en tot l’àmbit d’actuació:
distribució elèctrica en baixa i mitja tensió, clavegueram, gas natural, aigua, fibra òptica, enllumenat
públic i semàfors.

•

Fase 3: treballs al carrer Provença des de Poetessa Caparà fins al carrer Ample.

Per altre banda, s’ha recollit la informació referent a recorreguts de línies d’autobús urbà, a la situació
actual dels contenidors de recollida d’escombreries i la posició de guals de vehicles als garatges
privats.

MEMÒRIA
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6.

ESTAT ACTUAL.

6.3.2.

Clavegueram

A l’àmbit d’actuació discorre un col·lector unitari. Aigües avall, a l’últim tram del carrer (entre els
6.1.

Geometria y aspectes generals

carrers Roca i Roca i Poetessa Caparà) la secció del tub és insuficient. És per això que, davant de
certes quantitats de pluja, es presenten problemes de aixecament de tapes de pous de clavegueram

El carrer Provença té una amplada de 15,50 metres en els que, actualment, es disposen dues voreres

degut a l’entrada en càrrega del col·lector. Durant la redacció del projecte, es va fer una simulació

de 2,80 metres cadascuna i calçada de 9,85 m d’amplària, dividida en dos carrils de circulació rodada

amb l’estudi de les conques hidràuliques que aporten al carrer Provença i es va comprovar aquest fet.

(un per a cada sentit) i dues bandes d’aparcaments, una per a cada costat. Existeix una prioritat d’ús

També segons directrius de l’Ajuntament es recolliran les aigües superficials de dos solars a la zona

pel trànsit rodat, respecte a l’espai destinat al vianant. Les voreres no presenten cap element vegetal.

de Bejar-Roig i Ventura i Roig i Ventura-Francesc Macià per que no aboquin aigües amb terres al
carrer Provença.

6.2.

Paviments

Les voreres estan pavimentades amb peces de morter comprimit (panot) de 20x20 cm. i les vorades

7.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.

són prefabricades de formigó i les rigoles són de llosetes de morter comprimit de color blanc de 30x30
cm.

Descripció bàsica

7.1.

La calçada està realitzada amb mescles asfàltiques.
La millora de la urbanització del carrer Provença vol assolir els següents objectius:
6.3.

Serveis existents

•

iniciar un procés de regeneració urbana a base d’invertir l’ús prioritari de l’espai públic. Això
provocarà un major ús de l’espai públic per part del vianant i reactivarà el teixit comercial del

Al tractar-se d’un projecte a una zona consolidada, la majoria de serveis són presents a la zona. Els

carrer i del barri

serveis existents són el subministrament d’electricitat per part d’Endesa, el d’aigua per part de Aigües

•

millorar la imatge urbana del carrer dotant-lo d’elements característics i diferenciadors

de Terrassa, telèfon per Telefònica, gas per Gas Natural, fibra òptica per ONO i VODAFONE i

•

proporcionar l’espai dedicat a la circulació rodada en funció de les necessitats globals de

clavegueram. Son aeris la distribució elèctrica i el telèfon, amb presència de pals i suports metàl·lics
(palomillas) encastades a les façanes. La resta de serveis esta actualment soterrada. Per a millorar la

mobilitat del barri
•

reduir la contaminació lumínica i maximitzar l’ús eficient de la xarxa d’enllumenat

imatge de la nova urbanització es preveu dintre del projecte el soterrament de línies de distribució
elèctrica (FECSA-ENDESA) i de telèfon (Telefónica) a les cruïlles i aquells punts on les línies travessin
transversalment el carrer Provença.

La solució adoptada per a aconseguir els objectius fixats és:
•

6.3.1.

Creació d’un bulevard, amb voreres laterals amples (4,85 i 4,50 m) dotades d’arbrat i calçada
central de 6,50 m d’amplària. Aquesta es divideix en una carril de circulació rodada en sentit

Enllumenat

sud (baixada) de 3,20 m d’amplària, un carril-bici en sentit nord (pujada) de 1,20 m i una banda
L’enllumenat existent presenta fanals i llumeneres amb criteris d’il·luminació prioritària a la calçada.

d’aparcament de 2,10 m.
•

Adaptabilitat de la solució a les diferents circumstàncies del carrer. La secció descrita
correspon al tram que va des de Poetessa Caparà fins la Rambla Francesc Macià, en el qual el
carrer està definit per les façanes dels edificis, generalment d’habitatges. De aquí fins a l’av.
Béjar s’adapta a una amplària major que al tram sud (19,90 m) i a la presència al costat est

MEMÒRIA
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d’un equipament (Centre Cívic Francesc Macià) i de un espai públic qualificat com a zona

7. Renovació puntual o total de xarxes de serveis existents amb problemes de

verda que esdevindrà en un parc. En aquest cas, la calçada s’amplia 2,10 m o 5 m (segons

funcionament, com ara, clavegueram, aigua potable, enllumenat públic, rec i hidrants.

l’illa) per a fer l’aparcament, sigui en cordó o en semi-bateria. La calçada passa a tenir dos

8. Soterrament de línies aèries de serveis (com ara, distribució elèctrica i telefonia) per a

sentits de circulació. Les voreres mantenen l’amplària del tram sud i l’arbrat.
•

Reducció de la velocitat del trànsit rodat mitjançant cruïlles elevades respecte a la rasant de

eliminar el seu impacte visual i adequar-los a la normativa
7.2.

Descripció tècnica

la calçada. Aquest detall es planteja per a la totalitat de l’espai de les cruïlles del carrer
Provença amb la Rambla Francesc Macià i amb el carrer Ample. I, de forma parcial, per a les
cruïlles de Provença amb els carrers Bartrina, Historiador Cardús, Manresa, Illes Balears, Roig

7.2.1. Demolicions, traçat i replanteig

Es preveurà l’enderroc dels paviments, vorades i rigoles dintre de l’àmbit d’actuació.

i Ventura, Viella i Pintor Borrassà
Es preveurà també la retirada de bancs, pivots de fosa i de qualsevol element urbà (fanals, senyals de
•

Tractament específic de l’espai públic format per la intersecció amb el carrer Ample.

trànsit, papereres, etc), per mitjans manuals i/o mecànics, amb recuperació de les peces que decideixi

Reconeixent la singularitat d’aquesta zona dintre del carrer Provença, es pretén donar

la Direcció d’Obra, inclòs càrrega, transport de runes i restes a l'abocador controlat.

continuïtat i unitat a l’espai amb un paviment únic de mescla bituminosa, emmarcat per una

7.2.2.

Paviments i acabats.

franja perimetral de llosa tipus llosa Vulcano de Breinco, o equivalent, de color gris i mides
60x40x8 cm. Els paviments dels carrers que creuen l’espai el penetren per a definir quatre

La descripció dels diferents elements que intervindran en la pavimentació és la següent:

racons on es potencia l’ús d’estada disposant els elements vegetals i el mobiliari urbà.
Vorades i rigoles
•

Utilització dels materials per a donar singularitat a l’actuació:
1. Vorada de peces de pedra artificial de color a escollir per la Direcció d’Obra de 40 cm
d’amplària tipus SUPERSTEP de Breinco o equivalent. Aquesta peça tindrà 6 cm de

Al trams rectes, la vorada serà de peces de pedra artificial de mides 60x40x15 cm amb bisell de 2,5
cm i color a decidir per la Direcció d’Obra, tipus SUPERSETEP de Breinco o equivalent, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

desnivell respecte a la calçada. Això permetrà resoldre de forma unitària dues funcions:
a) Diferenciar físicament vorera i calçada

Als trams corbats (cruïlles amb carrers perpendiculars), la vorada serà de peces de granit de mides

b) Ser remontable pels vehicles que acceden als seus aparcaments

60x40x7 cm, aplantillades a radi 11 m (carrer Bartrina, 6 m). Es disposaran en rampa o a cota del

2. Paviment de peces de pedra artificial morter de color a escollir per la Direcció d’Obra de
mides 60x40x8 cm tipus llosa Vulcano de Breinco o equivalent. Es disposarà en una

paviment circumdant segons la cruïlla. Les peces que coincideixin amb els guals de vianants
portaran senyalització podotàctil.

franja paral·lela a la vorada i del mateix color, restant com a un encintat de grans
dimensions que recull els escocells dels arbres. Aquest paviment s’estén a la zona de
les cantonades i arriba a les façanes dotant-les d’un tractament singular
3. Paviment de panot de 20x20x4 cm per a la resta de la vorera. Les peces seran de
20x20x8 cm a la part de vorera que coincideix amb guals de vehicles.

Les rigoles seran de 30 cm d'amplada amb peces de morter de ciment de color gris, de 30x30x8
cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l' obra amb formigonera de 165 l, sobre base
de formigó HM-20/N/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.

4. Introducció d’arbrat a les voreres per a millorar la imatge. Es detalla més endavant.

No es preveu cap peça especial per als guals de vehicles. La disposició de la vorada només 6 cm

5. Utilització d’un model de fanal i llumenera al llarg de l’actuació, llevat de l’espai de

per sobre de la calçada fa que sigui perfectament remuntable per a qualsevol vehicle.

carrer Ample que compte a la seva particularitat. Es detalla més endavant.
6. Paviment d’asfalt a les calçades amb reducció del soroll emès per la circulació rodada
MEMÒRIA
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Les voreres es realitzaran la pavimentació següent:
-

subbase de material seleccionat, amb CBR > 20, de 10 cm de gruix amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

-

base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat

Francesc Macià, es col·locarà un aglomerat asfàltic de rodadura D/S-12 (AC 16 surf B60/70 D/S)
granític, amb 5% de materials reciclats procedents de fresat. La utilització d’aquest tipus d’asfalt en
aquests punts es deguda al seu millor comportament front els esforços derivats dels girs dels
vehicles.
A la plaça del Carrer Ample, es col·locarà:

reglejat
-

un aglomerat asfàltic intermedi D/S-20 (AC 22 bin B50/70 D/S/G) per a recréixer la cota de

-

paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa

la plaça

sobre base de morter de ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment

un aglomerat asfàltic rodadura D/S-12 (AC 16 surf B60/70 D/S) granític, emprat amb el

-

pòrtland, inclòs tall amb disc de peces per a entregues amb façanes, vorades, etc i encofrat

mateix criteri que a les cruïlles.

de límits oberts de vorera (per diferència de rasants, per inexistència de façana, etc)
-

paviment de peces de pedra artificial morter de color a escollir per la Direcció d’Obra de
mides 60x40x8 cm tipus llosa Vulcano de Breinco o equivalent, col·locat a truc de maceta
sobre base de morter de ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i rejuntat amb sorra fina

7.2.3. Jardineria i Reg

Les zones on es proposa plantar arbres es delimitaran amb un escocell de diferents mides segons

La inclusió de elements vegetals al carrer Provença fa que la seva imatge es distingeix de la resta de

el tram de vorera, format per xapa d’acer galvanitzat de 200x10 mm de secció ancorada en posició

carrers del barri i que li aporti color i ombra. S’ha escollit les especies d’arbres en funció de tres

vertical sobre base contínua de formigó.

criteris:

A les cantonades, una xapa d’acer galvanitzat de 200x10 mm de secció, ancorada en posició

-

la seva posició, segons l’amplària de la vorera en que hi siguin plantats o si ho seran en
l’espai de la cruïlla dels carrers Provença i Ample.

vertical sobre base contínua de formigó, delimitarà el paviment de panot amb el paviment de llosa
Vulcano de les cantonades, alhora que resoldrà la transició entre la vorada de pedra artificial i la
rampa de granit.
Pavimentació calçada

-

la tipologia de la seva fulla (caduca o perenne)

-

la voluntat de donar unitat a tota la actuació prevista, alhora que dotar-la d’una certa
diversitat.

La calçada del carrer Provença (llevat dels llocs indicats més endavant) es pavimentarà amb
mescla bituminosa discontinua en calent SMA 12 45/80-65, amb granulat granític, betum asfàltic
modificat bM3C i amb fibres de cel·lulosa, regs, previ fressat. Dintre de les propietats d’aquesta

La solució adoptada és :
-

mescla destaquem:
-

Alta estabilitat a la deformació

-

Resistència al lliscament, a la fatiga i a l’envelliment

-

Drenatge lateral de l’aigua

-

Reducció del soroll

vorera costat oest: es plantaran Acer freemaii “Autumn Blaze” de 25-30 cm de circumferència
de tronc a 1 m del terra al llarg de tots els trams de carrer. La fulla d’aquest arbre es caduca i
destaca pel seu to vermellós a la tardor.

-

vorera costat est: es plantaran les següents espècies, diferents cada tram de dues illes:
o

Photinia x fraseri “Red Robin” de 18-20 cm de circumferència i amb alçaria de copa a
2,20 m., entre els carrers Poetessa Caparà i Ample. Característiques:

Als passos de vianants elevats situats a les cruïlles de Provença amb els carrers Bartrina,
Historiador Cardús, Manresa, Illes Balears, Roig i Ventura, Viella i Pintor Borrassà i amb la Rambla
MEMÒRIA
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o

Nerium oleander de 18-20 cm de circumferència i amb alçaria de copa a 2,20 m., entre



fulla verda, burdeos a la tardor



flors blanques -rosades a primavera

els carrers Ample i Historiador Cardús. Característiques:


fulla perenne



verd grisós



flors rosades a primavera

7.2.4. Sanejament.

Segons els tècnics de l’Ajuntament, les dades de la xarxa i les diverses visites a la zona, s’ha pogut
constatar que la xarxa existent en l’àmbit d’actuació es troba en condicions adequades per mantenir-la

o

o

Ligustrum japonicum de 18-20 cm de circumferència i amb alçaria de copa a 2,20 m.,

en la seva major part, per tant l’objectiu de l’estudi es basa en proposar, calcular i pressupostar els

entre el carrer Historiador Cardús i la Rambla Francesc Macià. Característiques:

embornals adaptats a les noves rasants proposades al carrer.



fulla perenne



verd fosc



flors blanques-groguenques a l’estiu

Nogensmenys, s’ha pogut constatar que en l’últim tram del carrer Provença, entre Ample i Poetessa
Caparà, la secció del col·lector unitari existent no es suficient. Per tant, s’ha reforçat amb dos
col·lectors paral·lels (un per cada banda de l’existent) exclusivament per a recollir aigües pluvials a

Laurus nobilis de 18-20 cm de circumferència i amb alçaria de copa a 2,20 m., entre la

connectar al col·lector del carrer Josep Tapioles.

Rambla Francesc Macià i el carrer Roig i Ventura. Característiques:

La solució idònia i consensuada amb l’Ajuntament es la de col·locar dos col·lectors de polietilè de



fulla perenne

diàmetre 400 mm a ambdós costats del col·lector de 600 existent, a partir del carrer Ample, fent que



verd fosc

un dels dos pugi fins al carrer de la Roca.



flors grogoses a primavera
Per tant a partir del carrer de la Roca i Roca tota l’aigua recollida pels embornals s’hauran de

o

-

Tamarix sp de 18-20 cm de circumferència i amb alçaria de copa a 2,20 m., entre el

connectar al col·lector nou banda est, i partir del carrer Ample s’hauran de connectar simètricament els

carrer Roig i Ventura i l’av. Béjar. Característiques:

embornals a cada col·lector de nova creació adjacent a l’existent. D’aquesta manera el col·lector



fulla caduca

existent només l’aigua de pluja provinent dels carrers per sobre del carrer de la Roca, deixant la resta



aspecte lleuger i espumós

del traçat sense aportació. Amb aquest cabal de 1.128,08 l/s es garanteix el funcionament del



verd blavós

col·lector existent.



flors rosades a l’estiu

En l’espai públic de les cruïlles de Provença i Ample els arbres a plantar son:
o

Liriodendron tulipifera de 25-30 cm de circumferència. Característiques:


fulla caduca



fulla verda, grogós a la tardor



flors groc - verdoses a primavera

Eix del col·lector de polietilè de diàmetre 400 situat al oest del carrer Provença i que absorbeix el
100% cabal de pluvials a partir del carrer de Roca i Roca el i el 50 % a partir del carrer Ample.
Eix del col·lector de polietilè de 400 situat a l’est del carrer Provença i que recull el 50% de les aigües
pluvials a partir del carrer Ample.
Per a conduir el cabal de les aigües pluvials de les parcel.les de de Bejar-Roig i Ventura i Roig i
Ventura-Francesc Macià es projecta la col·locació de dues reixes al punt més baix de les parcel·les i

o

Prunus cerasifera nigra de 18-20 cm de circumferència i amb alçaria de copa a 2,20 m.

es connecten a la xarxa existent.

Característiques:

MEMÒRIA
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-

La parcel·la situada al nord del carrer Roig i Ventura es connecta al col·lector de 500 existent en

Columna Ful-7 de la casa Escofet o equivalent, de 7 m d'alçada, amb 2 projectors tancats i
equipats PR15+ASIM1 de Simon Lighting o equivalent, inclòs làmpada de 70 W de VHM

aquest, mentre que la parcel·la situada al nord del Centre Cívic es connecta al col·lector de 800 que
baixa pel carrer Provença i gira per la Rambla de Francesc Macià.

La instal·lació del conjunt d’enllumenat es connectarà als quadres existents segons petició i directriu
L’actuació dins de l’àmbit del carrer serà la reposició del sistema de recollida de l’aigua superficial

de la propietat. Es respectarà la distribució actual per interferir en lo mínim possible al actual

provinent de pluges de la zona, amb la creació de noves reixes de sanejament i la construcció de 2

subministrament. S’haurà d’assegurar l’a correcta alimentació dels punts de llums que continuen en

col·lectors nous de polietilè de 400 mm de diàmetre, un situat a partir del carrer de la Roca i l’altre amb

carrers perpendiculars provinents del mateix quadre. L’ actual sistema disposa de doble nivell, aquest

inici al carrer Ample.

s’haurà de mantenir i respectar, per lo que la nova xarxa construïda com els nous punts de llums
estaran preparat pel funcionament del doble nivell des de capcelera.

Els dos col·lectors nous de polietilè de 400 mm de diàmetre absorbiran el cabal de les aigües pluvials
de les conques estudiades i també recolliran les escomeses de les aigües residuals d’allà per on

La instal·lació elèctrica sortirà des dels diferents punts de connexions de la xarxa actual que alimenten

passin els nous col·lectors.

l’ actual enllumenat, en concret des de carrer Poetessa Caparà, carrr Ample, Doctor Calsina, Roig i
Ventura, Pintor Borrassa i Bejar. ( lloc indicat en els plànols de planta).

La recollida d’aigües pluvials de la Fase 1 es connectarà al clavegueram existent. I d’aquesta Fase,
s’inclou la recollida de les aigües pluvials entre el carrer Poetessa Caparà i el carrer Ample en una

La xarxa de distribució i alimentació de les lluminàries es realitzarà amb conductors unipolars allotjats

reixa transversal a la part baixa de Provença, que es connectarà a l’oboide existent a Josep Tapioles,

a d’interior de conductors de PE de diametre 110mm que al seu torn aniran a l’interior de rases de

com a solució a l’espera de l’execució de la Fase 3.

0,40x0,60 m utilitzant arquetes per facilitar l’estesa dels cables.

Per major definició dels diferents elements utilitzats anar al document plànols i Annex de

Els conductors seran de coure amb 6 mm de secció minima, sent en aquest cas de 10mm2 i aïllament

Clavegueram.

termoplàstic, de 0,6/1 KV, és a dir, aptes per a una tensió nominal fins a 1000 volts entre fases i de
fins a 600 volts entre aquestes i terra.

7.2.5. Enllumenat.

Al carrer Provença, la disposició dels fanals és al portell i la seva separació és de 30 m entre punts de

8.

BASES DEL PROJECTE

llum situats a la mateixa línia.
La descripció del model escollit és:
- columna cilíndrica tipus COLMED de Inconel 2001, o equivalent, de 8 m d’alçària i 127 mm de

Per a la redacció del Projecte i la posterior execució de les obres, s’han pres les següents Bases:
−

Instrucció per a la realització de Projectes i execució d’obres de formigó en massa i armat EHE-08.

−

Ordenança General sobre Seguretat i Higiene en el treball.

−

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions.

−

Recomanacions per a la redacció de Projectes de sanejament de la comarca de Barcelona.

−

Codi d’accessibilitat de Catalunya.

diàmetre, amb Maxicole C5 fins una alçaria de 1,5 m del terra, mastegot de diàmetre 76 mm
per a suport de braç BCS-ST 176 de Carandini, o equivalent, i llumenera Estilo STA-250/GCLU VHM, inclòs equip i làmpada de 100 w de VHM
En l’espai públic de les cruïlles de Provença i Ample els punts de llum son quatre disposats segons es
descriu als plànols. La descripció és:
-

Columna Ful-9 de la casa Escofet o equivalent, de 9 m d'alçada, amb 3 projectors tancats i
equipats PR15+ASIM1 de Simon Lighting o equivalent, inclòs làmpada de 70 W de VHM

MEMÒRIA
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−

Orden VIV/561/2010 de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions

A més caldrà desviar, segons les necessitats de cada fase, els vianants i vehicles per mantenir

bàsiques de accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats

sempre la seva circulació pel carrer Provença, i amb la senyalització, indicacions i balissament
necessaris a criteri de la DF i els tècnics de l’Ajuntament. Els recorreguts dels vianants durant l’obra,

−

Actual Reglament electrotècnic de Baixa Tensió

−

C.T.E.

encara que siguin provisionals, hauran de complir la normativa d’accessibilitat.
També s’hauran de mantenir els accessos tant de vianants com de vehicles a les diferents
edificacions i cumplint la normativa d’accessibilitat. A més, els accessos de vianants estaran formats

−

L.O.E.

−

Ordenances municipals que li sigui d' aplicació

per rampes amb baranes.
Quan en moments puntuals l’execució de l’obra impossibiliti un accés de vehicle, com és el cas de la
pavimentació de la vorera davant d’un accés de vehicles, es pendran totes les mesures possibles per
a que aquest temps tingui la durada mínima, adaptant-se en tot moment a la metodologia de treball

Els encàrrecs relacionats amb obres d’urbanització es desenvolupen d’acord amb el que estableix el
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 1/2005 de 26 de juliol) i el seu Reglament (Decret 305/2006

més adequada per a obtenir aquest resultat, sense alterar-ne el seu cost unitari. En aquest sentit no
es podrà invocar possibles disminucions de rendiment.

de 18 de juliol).
Al llarg de les diferents fases, abans de realitzar un desviament de trànsit o especialment quan sigui
Els encàrrecs relacionats amb obres d’actuacions a l’Espai Públic que no són obra pública ni
d’urbanització es desenvolupen d’acord amb el que estableix el ROAS (reglamentd’obres, activitats i
serveis de les Entitats Locals).
Tanmateix, tots els encàrrecs es desenvolupen tenint en compte el que estableix la Llei de Contractes
del Sector Públic (Llei 30/2007 de 30 d’octubre), i el reglament general de la llei de contractes de les

imprescindible el tall puntual d’un accés de vehicles, l’empresa avisarà als veïns amb els rètols
necessaris a criteri de la DF i els tècnics de l’Ajuntament. Tant els talls d’accessos com els
desviaments s’hauran de planificar i avisar amb antelació.
El cost de la implantació i el manteniment d’aquestes mesures es considera inclòs segons indica el
propi plec de condicions i el capítol de Seguretat i Salut.

Administracions Públiques (RD 1098/2001 de 12 d’octubre), i el ROAS ( Reglament d’obres, activitats i
serveis de les Entitats Locals D 179/1995 de 13 de juny).

10. INTEGRITAT DE LES OBRES DEL PRESENT PROJECTE
9.

CONDICIONANTS DE LES OBRES
Les obres contemplades en el present Projecte, tant en la totalitat, com en el document separat per
fases, constitueixen de per sí, una obra completa i susceptible per això d’ésser lliurada a l’ús general,

Cal tenir present que les obres projectades afecten a vials ubicats en zona urbana i que per tant,
donen servei a un seguit d’edificacions existents. Això comporta unes determinades limitacions a

constituint la seva entrada en servei, la solució íntegra a la problemàtica exposada en aquesta
memòria.

l’hora d’executar l’obra que, tant a efectes econòmics com de termini, hauran de ser tingudes en
compte al fer les ofertes per a executar els treballs, ja que no podran ser objecte de reclamació
posterior.

11. CONTROL DE QUALITAT

En primer lloc, caldrà variar el tancament de l’obra adaptant-lo a les necessitats de cada fase en cada
moment, i tantes vegades com sigui necessari.

El control de qualitat anirà a càrrec del Contractista fins a un màxim de l' 1,5 % del pressupost
d'execució material del present projecte.
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Els assaigs a realitzar es determinaran al moment d'iniciar-se els treballs, havent-se d'aprovar el

14. TERMINI D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA

corresponent Pla de Control de Qualitat per part de la Direcció de les obres.
Un cop iniciades les obres, l'empresa responsable del Control de Qualitat, lliurarà a la D.F., d'igual

En el projecte total, es proposa un termini per a l’execució de les obres d’aquest Projecte de dotze

manera que al Contractista, tots aquells informes de quantes proves i assaigs es realitzin, avançant-

(12) mesos executats en cinc (5) trams a concretar al replanteig de les obres.

los per fax o e-mail, quan del seu resultat se'n derivin aprovacions per a la continuació dels treballs de
manera immediata.

12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Al present projecte s'inclou un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, d’acord amb el Reial Decret
1627/1.997, de 24 d' octubre. En aquest estudi bàsic s' estableixen les mesures mínimes necessàries

En cas que s’executi en les 3 fases descrites en l’apartat 3 de la present memòria, els nous terminis
són els següents:
•

Fase 1, de c. Ample a Rambla Francesc Macià: 8 mesos

•

Fase 2, de Rambla Francesc Macià a avinguda Béjar: 8 mesos

•

Fase 3, de Poetessa Caparà a c. Ample: 6 mesos

per assegurar la Seguretat i Salut durant l’execució de les obres. Aquesta documentació ha de servir

Així mateix s’estableix un termini de garantia de les obres del present Projecte d’un any (1) des de la

per donar a l’empresa constructora les directrius mínimes per a portar a terme les seves obligacions

signatura de la recepció provisional de les mateixes.

en el camp de la prevenció dels riscos professionals i per a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut,
facilitant els seu desenvolupament, sota el control del Coordinador de Seguretat i Salut, d’acord amb
el Reial Decret 1627/1.997, de 24 d’octubre, en què s’estableixen les disposicions mínimes de

Els terminis de realització del projecte contemplen una execució per trams per interferir el mínim
possible en el trànsit, conjunt dels veïns i usuaris del carrer mantenint recorreguts alternatius i
accessos a les diferents entrades respectant el codi d’accessibilitat.

seguretat i salut en les obres de construcció.
Per a possibilitar la signatura de l'Acta de Replanteig de les Obres, s’haurà d’haver aprovat per l'òrgan

Durant el termini d’execució el contractista s’haurà de coordinar com les corresponents companyies de
serveis afectats per porta a terme les corresponents afectacions de serveis.

contractant el corresponent Pla de Seguretat i Salut, elaborat per l'empresa adjudicatària de les obres
i amb l' informe de vist-i-plau del Coordinador de Seguretat i Salut.

15. FORMULA DE REVISSIÓ DE PREUS

La valoració econòmica de l’Annex de l’Estudi de Seguretat i Salut ha estat repartit proporcionalment
al volum d’obra de cadascuna de les fases. L’import reflectit a cadascuna de les fases inclou la totalitat

Donat els terminis previstos no fa falta la Revisió de Preus.

de les partides de seguretat i salut corresponents a la pròpia fase.

16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
13. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
La disposició transitòria cinquena de la LCSP, referent a la determinació dels casos en què és exigible
La valoració econòmica de l’Annex d’Estudi de Gestió de Residus ha estat repartit proporcionalment al

la classificació de les empreses, estableix que l'apartat 1 de l’article 54, atès que determina els

volum d’obra de cadascuna de les fases. L’import reflectit a cadascuna de les fases inclou la totalitat

contractes per a la celebració dels quals és exigible la classificació prèvia, entrarà en vigor de

dels cànons de residus corresponents a la pròpia fase.

conformitat amb el que estableixin les normes reglamentàries de desplegament d’aquesta llei per les
quals es defineixin els grups, subgrups i categories en què s' han de classificar aquests contractes, i
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continua vigent, fins aleshores, el paràgraf 1 de l’article 25 del Text refós de la Llei de contractes de

En cas que s’executi el projecte en les 3 fases descrites en l’apartat 3 de la present memòria, amb les

les administracions públiques, el qual, textualment, diu:

millores descrites en l’Annex 16 per a cada fase, la classificació es modifica. Es mantenen el Grup i
Subgrup, però la categoria a requerir en cada fase serà la següent:

Per a contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres o de serveis als
que es refereix l’article 196.3, en ambdós casos per un pressupost igual o superior a 120.202,42

•

Fase 1, de c. Ample a Rambla Francesc Macià: Categoria d

•

Fase 2, de Rambla Francesc Macià a avinguda Béjar: Categoria d

•

Fase 3, de Poetessa Caparà a c. Ample: Categoria c

euros, serà requisit indispensable que l’empresari hagi obtingut prèviament la corresponent
classificació. S’exceptuen d’aquest requisit els contractes compresos en les categories 6 i 21 de
l'article 206 i, dels compresos en la categoria 26 del mateix article, els contractes que tinguin per
objecte la creació i interpretació artística i literària i els d’espectacles.
El llindar econòmic d’exigència de classificació en contractes d’obres ha estat modificat pel Reial

17. PRESSUPOST

decret-llei 9/2008, de 28 de novembre, el qual disposa que, a partir de la seva entrada en vigor (3 de
desembre de 2008), no serà exigible la classificació en els contractes d’obres de valor inferior a
350.000 euros.

17.1. PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL

En els contractes d’obres de valor inferior a 350.000 euros i de serveis amb un pressupost de licitació
inferior als 120.202,42 euros no pot establir-se com a requisit per poder licitar la classificació de les
empreses. En aquestes licitacions, haurà de determinar-se en el plec de clàusules administratives la

El Pressupost d’ Execució Material de les obres del present Projecte puja la quantitat de “UN MILIO
CINC-CENTS CINQUANTA-SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE
CÈNTIM” (1.557.433,15.-€).

solvència econòmica, financera i tècnica dels empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que
estableixen els articles 63 al 68 de la LCSP i incloure aquesta informació a l’anunci de licitació.
Es, per tant, que es requereix Classificació del Contractista segons el pressupost que s’especifica a

En cas d’executar l’obra en les 3 fases descrites en l’apartat 3 de la present memòria, el Pressupost
d’Execució Material de cada una puja la quantitat de:
•

continuació:
Grup

G

(Vials i pistes)

Subgrup

6

(obres vials sense qualificació especifica)

Fase 1, de c. Ample a Rambla Francesc Macià: “SIS-CENTS SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS” (667.848,58.-€).

•

Fase 2, de Rambla Francesc Macià a avinguda Béjar: “SIS-CENTS CINC MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTMIS” (605.493,03 .-€).

Categoria

e

(entre 840.000,01 i 2.400.000 €)

D’igual forma s’informa de la classificació del contractista segons la proposta per al vocabulari comú

•

Fase 3, de Poetessa Caparà a c. Ample: “DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL NORANTA-UN
EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS”(284.091,54 .-€).

per contractes públics segons el CPV que s’especifica a continuació.
La suma d’aquests tres Pressupostos d’Execució Material ascendeix al mateix import que el projecte
Grup 45.1 preparació d’obres, classe 45.11 (Demolició i moviment de terres).

total, és a dir, “UN MILIO CINC-CENTS CINQUANTA-SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES
EUROS AMB QUINZE CÈNTIM” (1.557.433,15.-€).

Grup 45.2 Construcció general d’obres civils, classe 45.23 (construcció vials per
persones i automòbils).

MEMÒRIA
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17.2. PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTA

El pressupost d’Execució per Contracta sense IVA de les obres del present projecte puja a la quantitat
de “UN MILIO VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS” (1.853.345,45.-€)”.
El pressupost d’ Execució per Contracta IVA inclòs de les obres del present projecte puja a la quantitat
de “DOS MILIONS CENT VUITANTA-SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS” (2.186.947,63.-€)”.

En cas d’executar l’obra en les 3 fases descrites en l’apartat 3 de la present memòria, el Pressupost
d’Execució per Contracta sense IVA de cada una puja la quantitat de:
•

Fase 1, de c. Ample a Rambla Francesc Macià: “SET-CENTS NORANTA-QUATRE MIL SETCENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS” (794.739,81.-€).

•

Fase 2, de Rambla Francesc Macià a avinguda Béjar: “SET-CENTS VINT MIL CINC-CENTS
TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS” (720.536,71 .-€).

•

Fase 3, de Poetessa Caparà a c. Ample: “TRES-CENTS TRENTA-VUIT MIL SEIXANTA-VUIT
EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS” (338.068,93.-€).

La suma d’aquests tres Pressupostos d’Execució per Contracta sense IVA ascendeix al mateix import
que el projecte total, és a dir, “UN MILIO VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS
QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS” (1.853.345,45.-€)”.
Aquestes dades es resumeixen en el següent quadre:
FASE 1

FASE 2

FASE 3

TOTAL (euros)

PEM

667.848,58

605.493,03

284.091,54

1.557.433,15

0,19

126.891,23

115.043,68

53.977,39

295.912,30

Subtotal

794.739,81

720.536,71

338.068,93

1.853.345,45

18% IVA

143.053,17

129.696,61

60.852,41

333.602,18

PEC

937.792,98

850.233,31

398.921,34

2.186.947,63

MEMÒRIA
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18. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE
DOCUMENT Nº1 MEMÒRIA I ANNEXOS

•

Nº10 – PERFILS TRANSVERSALS

•

Nº11 – SECCIONS TIPUS

•

Nº12 – DETALLS URBANITZACIÓ

•

Nº13 – PLANTA I LONGITUDINAL CLAVEGUERAM

•

Nº14 – TRANSVERSAL DE CLAVEGUERAM

•

Nº15 – DETALLS CLAVEGUERAM

•

MEMÒRIA

•

Nº16 – PLANTA ENLLUMENAT

•

ANNEX Nº1 – ESTAT ACTUAL .TESTIMONI GRÀFIC

•

Nº17 – DETALLS ENLLUMENAT

•

ANNEX Nº2 – TOPOGRAFIA, TRAÇAT I REPLANTEIG

•

Nº18 – PLANTA JARDINERIA I REG

•

ANNEX Nº3 – GEOLOGIA I GEOTECNIA

•

Nº19 – DETALLS JARDINERIA I REG

•

ANNEX Nº4 – CLAVEGUERAM

•

Nº20 – XARXA D’AIGUA POTABLE

•

ANNEX Nº5 - PAVIMENTS

•

Nº21 – XARXA ELÈCTRICA

•

ANNEX Nº6 – ENLLUMENAT

•

Nº22 – XARXA TELÈFONICA

•

ANNEX Nº7 – SERVEIS AFECTATS

•

Nº23 – XARXA ONO

•

ANNEX Nº8 – PLA D'OBRA

•

Nº24 – XARXA F.O. VODAFONE

•

ANNEX Nº9 – SENYALITZACIO I SEMAFORITZACIO

•

Nº25 – XARXA GAS NATURL

•

ANNEX Nº10– JARDINERIA, REG I MOBILIARI URBA

•

Nº26 – PLANTA IMPLANTACIÓ

•

ANNEX Nº11– PLA DE CONTROL DE QUALITAT

•

Nº27 – PLANTA SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

•

ANNEX Nº12 – ESTUDI SEGURETAT I SALUT

•

Nº28 – DETALLS SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

•

ANNEX Nº13– ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

•

Nº29 – PLANTA GIRS AUTOBUS I ECOEQUIP.

•

ANNEX Nº14– JUSTIFICACIO DE PREUS

•

Nº30 – PLANTA MOBILIARI URBÀ.

•

ANNEX Nº15– PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

•

ANNEX Nº16– MILLORES CONSTRUCTIVES

DOCUMENT Nº3 - PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT Nº2 - PLÀNOLS

DOCUMENT Nº4 – PRESSUPOST.

•

Nº1 – SITUACIÓ I ÍNDEX

•

AMIDAMENTS

•

Nº2 – EMPLAÇAMENT

•

QUADRE DE PREUS Nº1

•

Nº3 – ESTAT ACTUAL

•

QUADRE DE PREUS Nº2

•

Nº4 - PLANTA CLAU

•

PRESSUPOST

•

Nº5 – PLANTA TOPOGRÀFICA

•

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

•

Nº6 – PLANTA DEMOLICIONS

•

RESUM DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA

•

Nº7 – PLANTA REPLANTEIG

•

Nº8 – PLANTA GENERAL I PAVIMENTS

•

Nº9 – PLANTA LONGITUDINAL

MEMÒRIA
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19. CONCLUSIONS.

Amb l’exposició de tot el que precedeix donem per acabada la memòria del present Projecte, que
tenim l’honor de sotmetre a la consideració de la Superioritat per a la seva aprovació.

Sant Cugat del Vallès, març 2012

Els autors del projecte

J. Félix Basterrechea Ayuso

Fernando Tejada Sedano

Josep Serra i Vicente

Arquitecte

Arquitecte

ECCP

Per Basterrechea – Tejada arquitectes, SLP

MEMÒRIA

Per PAYJECT XXI, SA
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ANNEX 01
ESTAT ACTUAL. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ESTAT ACTUAL
A01 ESTAT ACTUAL (REPORTATGE FOTOGRÀFIC)
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1. REPORTATGE FOTOGRAFIC

A continuació s’adjunta el reportatge fotogràfic de l’àmbit del “PROJECTE EXECUTIU DE LA
MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PROVENÇA”, al terme municipal de TERRASSA.
L’àmbit d’actuació consta d’un únic carrer però de dues zones ,molt diferenciades, bàsicament per les
Rambles Francesc Macià i el canvi de secció en les dues bandes separades par la mateixa Rambla.

A01 ESTAT ACTUAL (REPORTATGE FOTOGRÀFIC)
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A01 ESTAT ACTUAL (REPORTATGE FOTOGRÀFIC)
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A01 ESTAT ACTUAL (REPORTATGE FOTOGRÀFIC)
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A01 ESTAT ACTUAL (REPORTATGE FOTOGRÀFIC)
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A01 ESTAT ACTUAL (REPORTATGE FOTOGRÀFIC)
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A01 ESTAT ACTUAL (REPORTATGE FOTOGRÀFIC)
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ANNEX 02

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

A02 TOPOGRAFIA I REPLANTEIG
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1. INTRODUCCIÓ
El treball que fa referència aquesta memòria te per objectiu l’aixecament topogràfic per la
realització del projecte de la millora de la urbanització del carrer Provença ( Terrassa)
L’aixecament s’ha realitzat en projecció UTM, amb els paràmetres actuals del Institut Cartogràfic de
Catalunya, i utilitzant una constant de anamorfosis de 0.9997 per a les radiacions efectuades amb
estació total

2. CARACTERÍSTIQUES TÉCNICAS

Mètode aixecament

Topografia clàssica i tècniques GPS en temps real

Coordenades

Projecció UTM

Escala de treball

1/500

Escala impressió 1/500

1/500

Equidistància

Cada metre

Treball de camp

A02 TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

Data

Abril de 2010

Equip de camp

Format per enginyer tècnic en topografia i ajudant. El treball de
càlcul i dibuix ha estat realitzat pel mateix equip de treball.

Senyalització estacions

Claus d’acer tipus ‘spit’, geopuntos i estaques de fusta.

Punts en vorada

En la part inferior de la vorada
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Xarxa topogràfica
S’han establert una sèrie d’estacions topogràfiques amb GPS,
precisió centimètrica, i a partir d’elles s’han realitzat les diferents
radiacions de l’aixecament.

3. BASES TOPOGRÀFIQUES

Instrument de mesurada

Estació
total
Augments 30x.

Augments

30x

Sensibilitat del nivell

2”

Precisió angular
Precisió en distància

electrònica

*Leica

*TCRP-1201

prèviament a les observacions realitzades s’ha procedit a un reconeixement de la zona de treball
a fi de poder fixar les bases i poder garantir la seva permanència al terreny durant el màxim de
temps possible.
Les estacions topogràfiques utilitzades en aquest aixecament han estat les següents

ESTACIÓ

X

Y

Z

5cc

b1

418866774

602963340

318681

± 2 mm ± 2 ppm

b2

418846391

603055582

321394

b3

418845906

603130777

324045

b4

418823443

603206784

326734

b5

418821683

603286517

329343

b6

418800863

603355545

332146

b6

418800859

603355543

332143

b7

418794575

603478105

337257

GPS

Leica GPS1200

Tipus

Doble Freqüència

Canals

12 L1+12 L2 / WAAS / EGNOS

b8

418784102

603553405

340372

Antena Estándar

SmartTrack AX1202 / Plano de tierra integrado

b9

418767127

603648360

343727

b10

418761336

603692445

345443

b11

418754296

603742743

347490

b12

418743513

603815538

352351

b13

418721381

603820130

352489

Gabinet
Programa Dibuix

AutoCAD 2008

Programa Càlcul

MDT v 5.3

Programa Modelat

MDT v 5.3

A02 TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

4. LLISTAT DE PUNTS
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5. REPLANTEIG
A continuació es donen uns llistats de replanteig dels canvis d’alineacions característics del projecte.
Per fer aquests llistats s’han utilitzat les bases topogràfiques deixades en el terreny quan es va fer
l’aixecament topogràfic.

A02 TOPOGRAFIA I REPLANTEIG
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PUNT

X

Y

Z

1

478753,62

603824.56

352.45

2

418749.54

603824.35

352.43

3

418739.15

603811.43

352.20

4

418744.09

603812.20

352.25

5

418752.43

603758.44

348.34

6

418750.06

603758.07

348.32

7

418750.98

603752.14

347.87

8

418748.41

603751.75

348.85

9

418752.57

603724.88

346.76

10

418757.51

603725.64

346.81

11

418768.07

603657.57

344.20

12

418763.13

603656.81

344.10

13

418764.62

603647.18

343.72

14

418774.56

603648.69

343.82

15

418775.94

603639.85

343.42

16

418766.00

603638.31

343.39

17

418767.54

603628.36

343.03

18

418769.61

603628.68

343.05

19

418778.87

603569.01

340.88

20

418776.79

603568.68

340.86

21

418780.94

603541.95

339.93

22

418783.01

603542.27

339.97

23

418788.10

603509.47

338.68

24

418786.02

603509.08

338.66

25

418788.34

603494.20

338.01

26

418800.89

603485.01

337.42

27

418801.89

603485.15

337.40

28

418800.58

603493.38

337.96

29

418802.24

603481.48

337.40

30

418794.27

603480.30

337.23

31

418793.62

603479.39

337.17

32

418794.59

603472.92

337.00

33

418795.49

603472.24

337.01

34

418803.44

603473.36

337.20

35

418804.38

603469.55

337.09

36

418805.01

603465.17

337.17

37

418803.62

603469.90

337.13

38

418794.32

603456.91

336.75

39

418801.78

603407.54

334.26
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X

Y
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X
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Z

40

418814.63

603409.42

334.45

79

418847.86

603131.58

324.27

41

418815.41

603404.21

334.18

80

418848.29

603128.67

324.20

42

418802.56

603402.30

334.11

81

418857.06

603130.05

324.48

43

418807.12

603372.09

332.81

82

418858.28

603121.66

324.30

44

418807.71

603372.18

332.82

83

418849.56

603120.45

323.49

45

418819.65

603362.56

332.40

84

418848.89

603124.80

323.86

46

418820.65

603362.70

332.39

85

418844.47

603124.13

323.77

47

418820.24

603365.47

332.45

86

418854.45

603062.77

321.59

48

418821.20

603358.50

332.26

87

418853.85

603062.68

321.60

49

418821.60

603355.82

332.36

88

418854.67

603061.30

321.54

50

418811.69

603345.84

331.71

89

418861.50

603056.27

321.49

51

418811.08

603345.75

331.70

90

418864.48

603056.72

321.50

52

418819.07

603296.84

329.81

91

418864.11

603059.15

321.55

53

418818.47

603296.93

329.82

92

418865.22

603051.84

321.37

54

418831.56

603287.70

329.50

93

418865.58

603051.84

321.37

55

418834.55

603288.16

329.53

94

418865.58

603049.42

321.42

56

418834.25

603290.07

329.57

95

418862.25

603051.39

321.31

57

418835.11

603284.42

329.39

96

418857.43

603043.23

321.19

58

418835.73

603280.27

329.47

97

418866.42

602980.32

319.28

59

418832.23

603283.99

329.31

98

418871.27

602972.77

319.01

60

418822.93

603271.35

328.90

99

418875.30

602970.14

318.88

61

418822.34

603271.26

328.89

100

418878.76

602975.98

319.01

62

418830.75

603215.47

327.02

101

418840.95

602968.38

318.56

63

418843.24

603206.23

327.12

102

418841.42

602964.25

318.52

64

418844.29

603206.38

327.12

103

418850.60

602965.30

318.62

65

418843.68

603210.46

327.20

104

418860.21

602977.88

319.31

66

418844.82

603202.66

327.13

105

418850.41

603042.16

321.16

67

418845.11

603200.72

327.17

106

418849.81

603041.98

321.17

68

418843.92

603202.54

327.12

107

418849.61

603043.39

321.19

69

418834.60

603190.00

326.21

108

418842.76

603048.41

321.32

70

418841.18

603146.36

324.58

109

418840.21

603048.02

321.30

71

418845.60

603147.02

324.67

110

418840.59

603045.52

321.38

72

418844.95

603151.38

324.83

111

418839.47

603052.88

321.54

73

418853.69

603152.63

325.11

112

418839.10

603055.29

321.59

74

418854.93

603144.14

324.72

113

418842.05

603053.35

321.53

75

418846.23

603142.83

324.55

114

418847.06

603060.12

321.46

76

418846.66

603140.02

324.48

115

418846.84

603061.59

321.48

77

418857.54

603141.66

324.51

116

418847.43

603061.68

321.47

78

418858.81

603133.22

324.37

117

418838.04

603123.27

323.66
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X

Y
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118

418833.22

603122.53

323.57

157

418789.93

603360.97

332.44

119

418833.89

603118.18

323.61

158

418790.78

603358.50

332.39

120

418825.55

603116.90

324.11

159

418800.10

603371.03

332.80

121

418824.47

603125.27

324.14

160

418800.69

603371.12

332.79

122

418832.66

603126.50

323.98

161

418787.91

603455.81

336.66

123

418832.22

603129.45

324.05

162

418775.41

603465.04

336.81

124

418821.84

603127.89

324.12

163

418774.18

603464.92

336.72

125

418820.60

603136.14

324.23

164

418774.80

603460.68

336.80

126

418830.97

603137.71

324.25

165

418773.55

603468.88

336.90

127

418830.23

603140.45

324.33

166

418782.14

603470.21

336.89

128

418822.37

603139.22

324.29

167

418782.75

603471.36

336.88

129

418820.81

603147.79

324.68

168

418780.98

603477.53

337.09

130

418829.27

603149.12

324.68

169

418780.98

603478.21

337.10

131

418829.85

603144.77

324.44

170

418772.34

603476.97

337.15

132

418834.75

603145.50

324.49

171

418771.57

603480.82

337.35

133

418827.80

603191.45

326.34

172

418770.95

603485.17

337.46

134

418815.23

603200.67

326.62

173

418772.67

603480.98

337.37

135

418813.90

603200.46

326.63

174

418781.87

603493.38

337.94

136

418814.52

603196.35

326.71

175

418774.33

603542.16

340.08

137

418813.55

603204.11

326.69

176

418761.85

603551.36

340.57

138

418813.26

603206.05

326.72

177

418755.84

603550.48

340.48

139

418814.73

603204.29

326.68

178

418756.47

603546.49

340.56

140

418823.98

603216.81

327.11

179

418755.24

603554.33

340.52

141

418815.88

603270.47

328.82

180

418754.63

603558.30

340.60

142

418815.29

603270.38

328.83

181

418761.15

603555.24

340.72

143

418802.97

603279.60

329.26

182

418770.35

603567.79

340.93

144

418802.64

603279.15

329.25

183

418760.88

603628.89

342.96

145

418803.20

603275.46

329.33

184

418748.40

603638.09

343.30

146

418801.65

603283.29

329.46

185

418747.28

603637.92

343.29

147

418801.37

603285.10

329.50

186

418747.95

603633.42

343.33

148

418802.07

603283.25

329.46

187

418746.73

603642.36

343.52

149

418811.45

603295.79

329.84

188

418746.02

603647.03

343.67

150

418812.05

603295.87

329.83

189

418747.49

603642.47

343.53

151

418804.67

603344.78

331.69

190

418756.82

603655.05

344.08

152

418804.07

603344.69

331.70

191

418752.19

603684.92

345.07

153

418791.64

603353.94

332.06

192

418750.61

603684.68

345.08

154

418790.89

603353.83

332.07

193

418750.18

603687.44

345.12

155

418791.25

603351.33

332.12

194

418739.99

603685.90

345.15

156

418790.24

603358.83

332.40

195

418739.18

603691.12

345.34
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X

Y

Z

196

418749.37

603692.69

345.37

197

418748.94

603695.45

345.47

198

418750.52

603695.70

345.44

199

418746.02

603724.76

346.79

200

418745.42

603724.66

346.80

201

418733.22

603734.18

347.16

202

418732.55

603734.10

347.15

203

418733.05

603729.95

347.23

204

418732.15

603737.79

347.43

205

418731.54

603741.66

347.51

206

418732.55

603737.56

347.44

207

418741.48

603750.06

347.86

208

418741.40

603750.59

347.87

209

418742.00

603750.68

347.86

210

418732.18

603814.01

352.28

211

418719.97

603823.24

352.41

212

418713.95

603822.50

352.39
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1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
Aquest estudi de geologia i geotècnia es realitza pel PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA
URBANITZACIÓ DEL CARRER PROVENÇA (TERRASSA.
L’objecte d’aquest annex és descriure i determinar els condicionants geotècnics que participaran en
l’execució de les obres i determinar les correctes condicions de construcció a duu a terme.
Aquest annex es divideix en dos apartats, el primer és l’estudi geològic, l’objectiu del qual és el
anàlisis, des del punt de vista geològic-geotècnic i el segon i mitjançant un estudi de detall, determinar
i delimitar els diferents tipus de materials que poden ser interceptats per la obra.
Aquest estudi, es basa en la informació recopilada de la zona d’actuació i les visites realitzades a la
zona de l’actuació.

2. OBJECTIU I ABAST
L’objectiu i abast de l’estudi és el de recollir informació i preparar les conclusions sobre tots els
aspectes que, des d’un punt de vista geològic-geotècnic, afectin a l’execució del present projecte.
Concretament:
· Característiques geològiques-geotècniques de la zona del projecte.
· Conclusions per a l’estabilitat dels desmunts i rases que es projectin.
· Condicions d’excavabilitat del terreny.
Possible reutilització dels materials excavats
Càrregues admissibles pel càlcul de les estructures a projectar
Per a la realització d’aquest estudi s’han seguit les publicacions següents:
-

Cartografia geològica del Institut Cartogràfic de Catalunya

-

Mapa geològic 1:50.000 del IGME número 421 de Barcelona

-

Mapa geotécnico general del Ministerio de Industria 1:200.000 núm. 35 de Barcelona

-

Altres estudis de projectes realitzats per l’empresa Payject que tenen relació amb l’actual

A partir dels mapes citats, s’han corroborat les litologies cartografiades sobre el terreny.

A03 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
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3. CONTEXT GEOLÒGIC

de la Depressió del Vallès i amb una representació molt important, els dipòsits al peu dels relleus
formats per la Serralada. Aquests dipòsits torrencials formen un extens mantell sobre els materials
miocènics i es veuen afectats per un encaixament del actual xarxa hidrogràfica.

Durant l’Era Primària, ara fa uns 570 milions d’anys, es van dipositar diferents roques paleozoiques en
una gran conca profunda sota el nivell del mar. A finals d’aquesta època, fa 300 Ma tots aquests
materials van patir unes forces compressives, i es van començar a plegar i aixecar (orogènia
herciniana) donant lloc a una gran cadena muntanyosa.

Finalitzat el plegament d’aquests materials, va pujar, lentament des de l’interior de la terra, una gran
quantitat de material fos (magma) a temperatures molt altes, que progressivament, es va anar
refredant i cristal·litzant sense arribar a sortir a la superfície (intrusió), originant així les roques ígnies,
que es troben mes a prop de la costa.

Posteriorment va pujar el magma per les esquerdes (diaclàsis) que trobava a la roca que s’havia
refredat anteriorment, d’aquesta manera es van formar les roques filonianes, que afloren a les
proximitats de Molins de Rei.
Durant el secundari i el Terciari damunt d’aquests material hercinians es van sedimentar uns altres –
calcàries, margues i gresos – que van plegar-se i aixecar-se de nou, en una nova etapa compressiva,
aquesta molt més important ja que és la que donar origen al Pirineus i Alps (Orogènia Alpina). Aquesta
fase tectònica, fa 66 Ma., va elevar de nou la cadena muntanyosa, i degut als canvis de pressió en el
moment de pujar cap a la superfície, van fer esquerdes a les roques ígnies.

A finals del Terciari, fa 20 Ma., l’escorça es va separar i va provocar l’enfonsament de la zona central
(fossa tectònica) limitada per dues grans fractures (falles) paral·leles de direcció SW-NE, és el que
coneixem com la Depressió Vallès-Penedès i va aixecar els dos costats d’aquesta fossa, coneguts
com la Serralada Litoral i Prelitoral.

El municipi de Terrassa es troba a la part central de la Depressió del Vallès-Penedès, concretament a
la part mitja de la depressió respecte a l’àrea d’aportació de material, per tant els materials
predominants son els de reompliment de la fossa i els deixats, modificats i transportats per la xarxa
fluvial.

Qva 1-3

Ventalls i plana al·luvial de la Riera de les Arenes. Plistocè

Qva 1-5 Ventalls al·luvials de Terrassa i Castellar del Vallès. Plistocè

NMcs Conglomerats amb matriu sorrenca argilosa. Turolià

La cubeta esta reomplerta per materials neògens, principalment del Vindobonià i Vallesià, de fa uns 11
milions d’anys (Miocè), que posteriorment, a l’Era quaternària han estat retreballats pels cursos fluvials
actuals.

A continuació s’adjunta el mapa geològic del ICC, on es veu a la part central, el municipi de Terrassa
Els materials més superficials que es troben, concretament a la zona del projecte, son del període
quaternari. Concretament corresponen a un al·luvial indiferenciat i un peu de mont del quaternari antic.
Queden integrats en aquesta denominació, a la zona nord, els dipòsits de les valls dels rius, i a la zona
A03 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

Llegenda mapa ICC
Concretament la zona d’actuació es troba molt antropitzada i no es detecta cap material autòcton.
Superficialment, els materials observats son reblerts i sauló de recobriment de les parcel·les ermes.
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4. DESCRIPCIÓ GEOTÈCNICA
Segons el mapa geotècnic general publicat pel Ministeri d’Industria la zona de l’actuació es situa
geotècnicament al sector II4: “Compren principalment materials quaternaris de terrasses fluvials.
Morfologia eminentment plana amb pendents entre el 0 i el 15%. Intensa erosió superficial. Estable en
condicions naturals i sota l’acció de l’home, excepte en zones marginals on poden aparèixer fenòmens
de solifluxió i esllavissaments de vessant.
Drenatge superficial deficient. Permeabilitat molt diversa, depenen de la granulometria i del grau de
cimentació dels materials; en general permeable.
Capacitat de càrrega mitja depenen del gruix de les formacions superficials cimentades. Problemes
geotècniques de tipus morfològic i litològic.”

La zona no presenta problemes de capacitat de càrrega a més a més les obres només contemplen el
soterrament d’alguns serveis fins a un màxim de 2,5 metres de profunditat i per tant bàsicament serà
material de reblert de les rases i material granular sense cimentar moderadament compactat.

A03 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
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1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
Aquest estudi es realitza pel PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL
CARRER PROVENÇA (TERRASSA). Aquest annex consta d’un estudi climatològic, hidrològic i
hidràulic pel càlcul de la xarxa de clavegueram de pluvials i de residuals i el càlcul per la col·locació
dels embornals.
El mètode utilitzat es l’aconsellat per la Instrucció 5.2-IC del Drenatge Superficial, publicació de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, pel càlcul dels embornals
dels carrers, i les últimes recomanacions tècniques de la “Guia Tècnica” Recomanacions tècniques per
als estudis d’inundabilitat local”, de l’Agència Catalana de l’Aigua.

2. SITUACIÓ ACTUAL
2.1. Objecte

Segons els tècnics de l’Ajuntament, les dades de la xarxa i les diverses visites a la zona, s’ha pogut
constatar que la xarxa existent en l’àmbit d’actuació es troba sobresaturada, ja que no absorbeix el
total del cabal de pluja, fent que discorri pels carrers, amb els perjudicis que això comporta.
Aquest projecte té per objecte el correcte dimensionat de tots els elements de drenatge, mantenint en
el que sigui possible la xarxa de clavegueram existent, per tal de reduir costos i minimitzar l’afectació
de les obres en àmbit urbà.
A més a més es donarà una solució a la recollida de les aigües pluvials de les parcel·les situades al
nord el Centre Cívic i al nord del carrer Roig i Ventura fins a l’Avinguda de Bejar. Es calcularà també
l’aigua que recullen aquestes dues parcel·les i es dirigiran cap a un sistema de recollida que
connectarà amb la xarxa existent.
2.2. Situació geogràfica

Terrassa es pot definir com un típic clima mediterrani de muntanya baixa a les zones planes, influït per
la proximitat del Massís de Sant Llorenç. Aquest clima s’inscriu dins les línies generals determinants
en el Vallès Occidental, per tant, caracteritzat pel fet d’ésser més sec que el Vallès Oriental,
predominant els vents del nord i de ponent. Solament la Mina Pública d’Aigües de Terrassa pren les
observacions de pluviometria i des del 1968 la pressió atmosfèrica, temperatura, humitat de l’aire i dies
de pluja, per tant és difícil donar dades climatològiques exactes.
La pluviometria és caracteritzada per la irregularitat de les precipitacions, comunes a tot el Vallès, amb
un predomini clar de la tardor sobre les altres estacions. En el període 1927-1976, la mitjana anual
resta xifrada en 579,6 litres, amb la màxima de 1971 amb 1013 litres. Per mesos, dels 636 que
componen el període 1924-75, 108 no assoliren els 10 litres. Per altra banda, 68 ultrapassaren els 100
litres, essent 9 superiors a 200 litres, que corresponen generalment a períodes en què s’han produït
CLAVEGUERAM
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importants revingudes, tals com les de desembre del 1943 (218 litres), febrer de 1944 (282 litres),
setembre i novembre del 1962 (241 i 257) i desembre del 1971 (251). Les irregularitats
pluviomètriques es confirmen amb les variacions mensuals i estacionals que reparteixen els 579,6
litres de la forma següent:

Gener

28,7

Juliol

26,5

Febrer

33,6

Agost

40,1

Març

49,6

Setembre

83,3

Abril

47,3

Octubre

61,5

Maig

64,6

Novembre

45,9

Juny

46,3

Desembre

52,2

Pluviometria
Mijanes mensuals en litres/m2
Anys 1927-1976
100
80
60
40
20
0
G F M A M J J A S O N D

Mapa Miramon de tipus de clima
2.3. Climatologia

La temperatura mitjana anual de Terrassa és d’entre 14 i 15 ºC i s’estén el mateix a les rodalies.

El litoral català, com tota la costa del Llevant peninsular, té un clar caràcter torrencial pel seu clima
mediterrani litoral, que es caracteritza pel fenomen de la gota freda. Aquest fet diferencial de la resta
de la Península Ibèrica s’ha de tenir en compte a l’hora d’avaluar tot el referent a les pluges i la seva
escorrentía.
A continuació s’adjunten els mapes climàtics del programa desenvolupat per la Universitat Autònoma
de Barcelona, Miramon, que dona informació gràfica del factor climàtics i pluviomètrics.
Segons l’índex d’humitat de Thornthwaite la zona de Terrassa pertany a tipus de clima sec subhumit
(C1).

Mapa Miramon de temperatura mitjana anual (ºC)
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Mapa Miramon per les precipitacions mitjanes anuals

Com es pot veure a la imatge del mapa, la zona de l’actuació rep una precipitació mitjana anual d’entre
600 i 650 mm.

Mapa Miramon d’Amplitud Tèrmica anual (ºC)

La amplitud tèrmica correspon a la variació entre la temperatura mitjana màxima i mínima anual. A la
zona de Terrassa aquesta variació és d’entre 16 i 17 ºC.
Mapa Miramon pel Règim pluviomètric

3. PLUVIOMETRIA
El clima és mediterrani, la temperatura mitjana anual és de 15 ºC i una notable amplitud tèrmica entre
el gener 6º i el juliol 21º.

Les precipitacions es reparteixen de diferent manera a llarg de l’any, concretament a la zona de
l’actuació l’estació més plujosa és la tardor, seguida de la primavera, després l’hivern i l’estiu com el
menys plujós.

A continuació s’adjunten alguns mapes climatològics extrets de la base de dades de Miramon.
3.1. Metodologia del càlcul.

L’Agència Catalana de l’Aigua aconsella utilitzar les dades de la publicació PLUMAX per a l’estimació
de la pluja de càlcul, el PLUMAX correspon a la publicació de “Máximas lluvias diarias en la España
Peninsular” del Ministerio de Fomento amb col·laboració amb el CEDEX. Aquestes dades han estat
comparades amb els mapes de isomàximes de la publicació de “Delimitació de zones inundables per a
la redacció de l’Inuncat” per a les conques internes de Catalunya, del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya. El valor de la precipitació màxima diària a la zona de l’actuació per un
període de retorn de 10 anys és de:
Pd10=104 mm/dia
La selecció del període de retorn de 10 anys pel càlcul de les pluvials és en base a la IMD de pesats
del carrer objecte d’estudi, si aquesta IMD és inferior a 2.000 vehicles al dia el període és de 10 anys, i
si és superior és el de 25 anys. El carrer Provença té una IMD inferior als 2.000 vehicles.
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3.2. Descripció del càlcul dels embornals i del clavegueram

Pel càlcul dels embornals i de la xarxa de clavegueram s’han seguit les recomanacions i indicacions
de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Instrucción 5.2-IC.Drenaje superficial.
El cabal que hauran de desguassar els embornals és el generat per una pluja amb un període de
retorn de 10 anys, i que és recollit per l’àrea total del carrer. La distància a la que es col·locaran els
embornals dependrà del pendent del carrer i del cabal acumulat per la conca receptora.
Les dimensions dels col·lectors unitaris de pluvials i residuals de la xarxa de clavegueram, aniran
regides pel cabal recollit per la conca receptora delimitada sobre la topografia, tenint en compte; els
diferents punts d’intercepció, els embornals, els pendents dels carrers i del col·lector, l’aportació dels
diferents carrers, tant de dins de la unitat com de fora i l’aportació de les aigües residuals generades
pels habitatges o habitants equivalents que hi aboquin.
Els col·lectors nous a col·locar s’han considerat de polietilè d’alta densitat (PEAD, en endavant),
mentre que els existents i segons la xarxa de clavegueram facilitada per l’ajuntament son de formigó.

Tc1, 25
K = 1 + 1, 25
;
Tc + 14
La US Soil Conservation Service (SCS), va perfeccionar els mètodes d’estimació de la C i la I als USA,
i aquest mètode va ser adoptat a Espanya per J.R. Témez a la publicació del Mopu “Cálculo
Hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales”. La Instrucción de
Carreteras 5.2-IC “Drenaje Superficial” va adoptar el mètode de Témez l’any 1990.
−

Temps de concentració

La fórmula que s’utilitza es la que va proposar J.R. Témez en el MOPU 5.2-IC
1
⎛
⎞
Tc = 0,3 ⋅ ⎜ L 4 ⎟
J
⎝
⎠

On:

3.3. Mètode racional

Tc = Temps de concentració ( hores)

El mètode per a calcular el cabal, és el mètode racional, aconsellat per l’Agència Catalana de l’Aigua
en la publicació de la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit
local” Març del 2.003.

L = Longitud del curs principal en Km.

La fórmula general d’aquest mètode és.

Q= K×

C×I×A
3,6

0 , 76

J = Pendent mitja unitària del curs principal (m/m)
Quan el temps de trajecte del flux difús sobre el terreny es relativament inapreciable, com és el cas de
la plataforma del carrers o de les conques en medi urbà, la fórmula anterior no resulta aplicable. En
aquest cas el recorregut de l’aigua sobre la superfície es menor de 30 minuts, per això es considera un
valor de TC de 10 minuts, per a les conques totalment o parcialment urbanitzades.

On:
A

Àrea de la conca en quilòmetres quadrats (Km2)

I

Intensitat màxima mitja de la pluja en mm/h, duran un temps igual al temps de
concentració (Tc) de la conca, amb el mateix període de retorn que el cabal que es
busca.

Tc

Temps de concentració; és el temps que triga en arribar al punt estudiat, una gota
d’aigua caiguda en el punt més allunyat de la conca (en hores).

C

Coeficient d’escorrentía, determina la part de la pluja màxima I × A, que arriba al punt
estudiat, en el moment de cabal màxim.

K

Coeficient d’uniformitat que el CEDEX ha estimat experimentalment en:
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−

Estimació de la intensitat de la pluja:

Un cop es té el temps de concentració podem trobar la intensitat mitja màxima It com:

It =

Pd ⎛ I 1 ⎞
⋅⎜ ⎟
24 ⎝ Id ⎠

28 0 ,1 − tc 0 ,1
28 0 ,1 −1

On:
It :

Intensitat mitja màxima de la pluja en t hores (mm/h)

Pd :

Pluja màxima en un dia (mm)

Id :

Intensitat mitja màxima diària ( mm/h)
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I1 :

Intensitat màxima en una hora ( mm/h)

La relació I1/Id està elaborada territorialment per Témez (s’adjunta plànol), i a la zona estudiada equival
a 11.

f :

Factor regional es de 1,3.

Utilitzant la corresponen fórmula, es pot calcular el coeficient d’escorrentia:

C=

Mapa de isolínies I1/Id

(Pd − Po') × (Pd + 23 ⋅ Po')
(Pd + 11 ⋅ Po')2

On:
C :

Coeficient d’escorrentia

Pd :

Pluja diària (mm/dia)
Paràmetre

Valor

Pd

104

Po’

2,6

C (vial)

0,94

- Determinació del coeficient d’uniformitat
En el càlcul de la intensitat de la pluja és necessari conèixer, en primer lloc, la intensitat de la pluja
diària pel període de retorn desitjat (10 anys). Aquest valor ha estat estimat en l’apartat de la
pluviometria (104 mm/dia).
−

El coeficient d’uniformitat, necessari pel càlcul dels cabals d’escorrentia ha estat estimat
experimentalment pel CEDEX a partir de la fórmula següent:

tc1, 25
K = 1 + 1, 25
tc + 14

Determinació del coeficient d’escorrentía

El coeficient d’escorrentia s’ha determinat segons Témez:

−

Primer s’ha de determinar el llindar d’escorrentía (Po’)

Arribant a aquest punt ja es tenen tots els factors que requereix la fórmula pel càlcul del cabal:

Determinació del cabal

P 0' = P 0 ⋅ f

Q=K

C ⋅ A⋅ I
3,6

On:
Els valors resultants dels càlculs s’adjunten a la taula següent:
P0’:

Llindar d’escorrentia (mm/dia)

P0 :

Valor tabulat

Dades

A la zona del projecte només un percentatge molt petit de l’àrea urbanitzada serà zona verda de
capacitat d’infiltració bona i la resta estarà completament pavimentat. El llindar d’escorrentía, per tant
serà molt reduït. El llindar d’escorrentía serà aproximadament de 1 mm/dia.
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Valors resultants

Tc (hores)

0,167

Intensitat (mm/h)

128,87

Pàgina 9 de 22

1103 PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PROVENÇA (TERRASSA)

Pd (mm/dia)

Les dues parcel·les situades per sobre del Centre Cívic també s’han calculat per un període de retorn
de 10 anys, amb les mateixes condicions que les anteriors, només variant el coeficient d’escorrentia
(Po’ = 20,8), ja que es tracta de solars erms sense pavimentar i amb un grau d’infiltració més elevat
que els carrers adjacents.

104

Coef. d’uniformitat

1,0076

Cabal (l/s/m2)

0,0341

Cada metre quadrat de superfície urbana, per una pluja amb un període de retorn de 10 anys, recollirà
0,0341 l/s. S’ha utilitzat aquest valor per a dimensionar la xarxa i els elements de recollida pel drenatge
superficial.
Els diferents trams que formen el drenatge de la zona d’actuació recullen el cabal següent:
2

Eix principal /
C Provença
carrers perpendiculars

Àrea
2
(m )
edifici
2155.23
1258.51
2112.35
2938.99
3251.68
4346.07
4643.73
2226.72

333.37
331.43
328.57
325.93
322.67
320.5
317.62
C/ de les Balears

0.31
0.19
0.33
0.41
0.43
0.56
0.60
0.29

Àrea (m )
pavimentada
total
3079.08
1943.11
3276.65
4134.19
4338.73
5573.97
5954.58
2938.88

C/ de Manresa oest

0.13

1280.85

944.85

336.00

43.31

0.01

43.33

C/ de Manresa est
C/ de l'Historiador
oest
C/ de l'Historiador
est
C/ de la Roca oest
C/ de la Roca est
C/ ample (est)
C/ Bartrina (est)

0.21

2053.78

1681.70

372.08

69.45

0.02

69.47

0.16

1624.61

1104.61

520.00

54.94

0.02

54.95

EIXOS

pous

Total
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Àrea
(Ha)

2

Cabal residuals Cabal Total
(l/s)
(l/s)

Àrea (m )
vial

Cabal pluvials (l/s)

923.85
684.60
1164.30
1195.20
1087.05
1227.90
1310.85
712.16

104.12
65.71
110.80
139.80
146.72
188.49
201.36
99.38

0.03
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.03

104.15
65.73
110.83
139.84
146.76
188.55
201.43
99.41

0.98

9815.33

7133.53

2681.80

331.91

0.10

332.02

0.21
0.32
0.34
0.52

2056.40
3202.88
3388.37
5246.17
59907.58

1318.00
2346.08
2152.17
3886.17

738.40
856.80
1236.20
1360.00

69.54
108.31
114.58
177.40

0.02
0.03
0.03
0.06

69.56
108.34
114.61
177.46
2026.45

Conca
Ventura
Nord
Conca
Ventura
Sud

Periode de
retorn

Tc

Pd

Intensitat
(mm/h)

Po'

Coef de
escorrentia

Coef.
d'uniformitat

Cabal
(m3/seg)

Cabal
(l/s)

T=10

0.1667

104.00

128.87

20.8

0.44

1.0076

0.177027

177.0269

T=11

0.1667

104.00

128.87

20.8

0.44

1.0076

0.129923

129.9229

A continuació s’adjunta el plànol de conques.
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4. CÀLCUL DE RESIDUALS

A

La zona de projecte és una zona residencial urbana, amb habitatges plurifamiliars. Pel càlcul de
l’aportació de les aigües residuals a la xarxa s’ha estimat una dotació de 250 litres per persona i dia i
una densitat de la zona de 5.000 hab/Km2.

325

650
altura

S’han superficiat els edificis i aplicant la densitat i la dotació s’ha extret el cabal de residuals de cada
tram que es connectarà a la xarxa.

325
B

En les taules presentades ja s’hi ha inclòs aquest cabal.
CORTE A-A
A
vista alzado
1:10

5. CÀLCUL HIDRÀULIC - PLUVIALS

largo exterior 745

190
conexión

5.1. Embornals
310
ancho exterior

Per aquest projecte es proposen els embornals estàndards, arquetes prefabricades amb una reixa de
750 x 350 mil·límetres (tipus Fabregas d-3b o equivalent), amb forats en sentit perpendicular per tal
d’evitar topades de vianants i bicicletes.

B
exterior reja 290

marco visto 750

35
altura
marco

B

exterior reja 719,5

cota de paso 678

cota de paso x 705
vista en planta
1:10

DETALLE B

El dimensionament d’aquests elements permet saber a quina distància s’han de col·locar, que
generalment ve donada per la capacitat d’engolir de les reixes, que alhora depèn del pendent del
carrer.

cota de paso 279
Corte B-B
1:10

vista alzado
1:10

Material: Polipropileno, alto impacto
Peso: 7.33 kg

270
cota de paso y

La intensitat de projecte, tal com s’ha adjuntat a la taula anterior, és de 128.87 mm/h (357,98 l/s.Ha),
per un període de retorn de 10 anys i un coeficient d’escorrentia de 0,94 pels vials, s’ha confeccionat
una taula amb el cabal recollit per cada carrer, i la distància mínima entre els embornals per
desguassar aquesta aigua.
La distància de separació dels embornals es inversament proporcional al pendent del carrer, a més
pendent, l’embornal té menys capacitat d’absorció de l’aigua d’escorrentía i per tant se n’han de
col·locar més a menys distància, i directament proporcional a les dimensions de la zona de vial. Pel
càlcul de la col·locació dels embornals s’han agafat els pendent de la secció longitudinal carrer
Provença que és variable des de un màxim del 7% a un pendent mig de 3,6%.

Corte A-A
1:10

exterior marco 790

A

A
355
exterior
marco

Material: Fundicion ductil GGG40
Peso: 26.621 kg
Acabado: Pintado negro asfáltico
Norma: UNE EN-124
Clase: C-250
Superficie de absorción: 656.36 cm^2

vista en planta
1:10

Les caixes dels embornals son de polietilè i sifònics, com es mostra a la figura següent:
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18

16

Capacitat de desguàs (l/s)

14

12

10

8

6

4

2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

On a cada element, pou o col·lector s’hi ha introduït el cabal punta calculat pel mètode racional per així
poder realitzar un estudi a cabal màxim.

Pendent (%)

A la taula següent es mostren els diferents pendents i la distància resultat del càlcul:
Pk
Tram superior
Tram inferior

Pendent
(%)
3.60
7.00

Intensitat
(l/sHa)
357.98
357.98

C

Amplada (m)

0.94
0.94

8.20
8.20

Distància
(m)
30
15

Cabal a
desguassar (l/s)
8.32
4.16

Cabal
desguassat
10.00
5.00

El programa també permet calcular el cabal recollit per una conca, però en aquest cas i per treballar
seguint les indicacions de l’ACA s’hi ha introduït el cabal punta provinent del mètode racional i s’ha fet
treballar tota la xarxa a cabal màxim. Tot i així s’hi han introduït les conques per tenir una referència
informativa.
A continuació s’adjunta la planta actual de la xarxa de clavegueram

A la planta de clavegueram s’han dibuixat projectat i als punts de connexió a la xarxa existent o la
xarxa nova.
5.2. Col·lectors

Per a la modelització de la xarxa de clavegueram objecte d’aquest estudi s’ha utilitzat el programa
EPA SWMM, creat per l’Agència Americana de Protecció del Medi Ambient (U.S. Environmental
Protection Agency):
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El perfil longitudinal de l’eix del carrer Provença comença a la cota 334,35 i acaba a la 314,97 amb un
pendent variable que va des de 4,6% màxim a 2,5% mínim, format per un col·lector de 600 mm de
diàmetre de formigó.
Amb la introducció dels cabals extrets pel mètode racional es fa corre el programa. La conclusió que
s’extreu es que clarament la xarxa a partir del carrer de la Roca entra en càrrega i l’aigua comença a
pujar pels pous de registre, inclús en el pou situat al carrer Ample l’aigua arriba a sobresortir de la
xarxa.
Per tant s’ha de plantejar una solució a partir del carrer de la Roca limitant el cabal de pluvials a la
xarxa existent.
S’adjunta la taula de resultats del programa, es pot comprovar el funcionament de cada pou i de cada
col·lector, s’ha de tenir en compte que el cabal total que arriba al final del tram estudiat no és el mateix
total que s’ha extret del mètode racional, ja que el programa entén que l’aigua que surt de la xarxa,
com pel pou del carrer Ample, no pot tornar a entrar el sistema per què esta sobresaturat.
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La solució idònia ha esta la de col·locar dos col·lectors de polietilè de diàmetre 400 mm a ambdos
costats del col·lector de 600 existents, a partir del carrer Ample, fent que un dels dos pugi fins al carrer
de la Roca.
Per tant a partir del carrer de la Roca tota l’aigua recollida pels embornals s’hauran de connectar al
col·lector nou, i partir del carrer Ample s’hauran de connectar simètricament els embornals a cada
col·lector adjacent a l’existent. D’aquesta manera el col·lector existent només l’aigua de pluja provinent
dels carrers per sobre del carrer de la Roca, deixant la resta del traçat sense aportació. Amb aquest
cabal de 1.128,08 l/s es garanteix el funcionament del col·lector existent.

En les imatges es veu el funcionament del tram de xarxa estudiat, el primer es pot veure la capacitat
dels col·lectors, on en vermell apareixen els col·lectors que es troben per sobre del 100% de la seva
capacitat, que és a partir del carrer de la Roca, el tram anterior treballa per sobre del 75% de la seva
capacitat, sense deixar el resguard necessari segons l’ACA.
La segona imatge es comprova el cabal que circula per cada col·lector.
5.3. Descripció de la xarxa projectada

S’han dut a terme diverses proves fins a trobar la solució més adequada pel problema de capacitat de
la xarxa de clavegueram existent. Sempre s’ha tingut en compte l’intentar mantenir al màxim possible
de la xarxa actual i que les obres necessàries no comportin gaire trastorns a la trama urbana.

CLAVEGUERAM
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Eix del col·lector de polietilè de diàmetre 400 situat al oest del carrer Provença i que absorbeix el
100% cabal de pluvials a partir del carrer de la Roca i el 50 % a partir del carrer Ample.
Es pot comprovar també que el seu funcionament es correcta i deixa el resguard recomanat.

Eix del col·lector de 600 existent amb el cabal limitat a partir del carrer de la Roca. Es veu que el seu
funcionament és correcte i que treballa deixant el resguard recomanat.

Eix del col·lector de polietilè de 400 situat a l’est del carrer Provença i que recull el 50% de les aigües
pluvials a partir del carrer Ample.
S’adjunta la taula de resultats del funcionament de programa, en aquest cas, com que no hi ha pèrdua
d’aigua que surti del sistema, si que la suma dels cabals de sortida coincideix amb el cabal total
calculat pel mètode racional.
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Com en l’estat actual es mostren dues imatges del funcionament de la xarxa proposta. En la primera
es mostra la capacitat del sistema on tots els col·lectors treballen per sota del 75% de la seva capacitat
excepte dos trams que es troben al 80% de la seva capacitat, però tenint en compte que s’està
millorant molt les condicions, es considera acceptable aquest funcionament.
La segona imatge mostra el cabal acumulat que va absorbint la xarxa amb una mica més de 1.000 l/s
en l’eix central i uns 480 i 415 l/s en els nous col·lectors laterals, que sumen un total de 2.026,45 l/s.
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5.4. Parcel·les carrer Roig i Ventura

Per a conduir el cabal de les aigües pluvials calculades en apartats anteriors, es projecta la col·locació
de dues reixes al punt més baix de les parcel·les i es connecten a la xarxa existent.
La parcel·la situada al nord del carrer Roig i Ventura es connecta al col·lector de 500 existent en
aquest, mentre que la parcel·la situada al nord del Centre Cívic es connecta al col·lector de 800 que
baixa pel carrer Provença i gira per la Rambla de Francesc Macià.
Com es pot comprovar en la comprovació de la capacitat hidràulica dels col·lectors, aquests tenen
suficient capacitat per absorbir el nou cabal.
Trams
Conca Ventura Nord
Conca Ventura Sud

Cabal
acumulat
177.027
129.923

Diámetre
ext (mm)
-

Diámetre
int (mm)
500
800

Pendent %
1.080
3.500

Capacitat Capacitat al 75
ple
%
392.409
357.916
2473.891
2256.436

Velocitat
(m/s)
1.95
2.60

OK
OK

Al punt baix de cadascuna de les parcel·les es col·locarà una reixa de dimensions més grans que els
embornals, per a recollir tot el cabal provinent de la conca. Per a conduir l’aigua fins a les reixes es
construiran unes cunetes laterals.

6. CONCLUSIONS
L’actuació dins de l’àmbit del carrer serà la reposició del sistema de recollida de l’aigua superficial
provinent de pluges de la zona, amb la creació de noves reixes de sanejament i la construcció de 2
col·lectors nous de polietilè de 400 mm de diàmetre, un situat a partir del carrer de la Roca i l’altre amb
inici al carrer Ample.
Els dos col·lectors nous de polietilè de 400 mm de diàmetre absorbiran el cabal de les aigües pluvials
de les conques estudiades i també recolliran les escomeses de les aigües residuals d’allà per on
passin els nous col·lectors.
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1. ANTECEDENTS
Aquest projecte inclou la remodelació del vialProvença, a on el que es fa es donar més amplada a les
voreres i reduir el carril de circulació. La zona de calçada segons converses amb tècnics, inspecció
visual i cala esta en bones condicions, no es detectan blandons ni zones d’esgotament de calçada.
Els tècnics asseguren que l’ actual secció estructural es totalment funcional
De la cala s’extrau que existeix una base d’explanada millorada amb 30cm de zahorres artificials i
15cm de mescles bituminoses.
A la zona no hi ha cap estació d’aforament, però que es considera que el transit esta situat entre un
T31 i T32. l’esplanada es considera que es una E3.
Els paviments de vial es considera amb fer flexible, algunes de les voreres també tenen un paviment
de mescles asfàltiques, mentre que les zones de vorera lineal es construeixen ab una distribució de
paviments de voreres distribuït de fora adequada (lloseta hidràulica de 20x20x4-7cm, lloses de
diferents mides i colors amb gruixos de 7cm).
El projecte contemplarà l’adequació de calçada a la nova rasant amb la corresponent capa de
rodadura.

2. ELEMENTS QUE INTEGREN UN FERM DE VIAL
2.1. Esplanada

L’esplanada és la part superior del terreny natural que s’obté al dur a terme les obres d’explanació.
La seva funció principal és l’absorció de les càrregues que li transmet el ferm i per tant, la seva
capacitat portant és un dels factors que determina les característiques d’aquesta. La capacitat portant
de l’esplanada ve determinada pel seu Mòdul de Deformació Ev2 (Mpa). L’esplanada també haurà
d’estar compactada com a mínim al 95% de l’assaig Pròctor Modificat.
2.2. Subbase

És la capa de ferm situada a sobre de l’esplanada i sota de la base. Pot ser innecessària en el cas
d’esplanades granulars amb elevada capacitat portant. En aquest cas com que treballarem amb una
explanada E3, no caldrà posar-ne.

PAVIMENTS
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2.3. Base

≥ 2000

(vehicles Pesats/dia)

La base és la capa del ferm situada sota el paviment i a sobre de la subbase. Hi ha una gran varietat
de materials per utilitzar. Per a un ferm flexible com és aquest cas, el material a emprar serà tot-ú
artificial.
2.4. Paviment

≥ 800

≥ 200

T42

CATEGORIES DE TRÀFIC PESAT T3 I T4
CATEGORIA DE TRÀFIC PESAT

T31

T32

T41

IMDp

< 200

< 100

< 50

És la part superior del ferm i la que suporta directament les sol·licitacions del tràfic, transmetent-les
suficientment amortides, a la resta de capes, resistint a més l’acció dels agents atmosfèrics.

< 25
≥ 100

(vehicles Pesats/dia)

≥ 50

≥ 25

3. PARÀMETRES PER AL DIMENSIONAMENT.
3.1. Capacitat portant de l’esplanada.

La categoria de tràfic segons el catàleg de l’INCASOL, aqui s’uitlitzarà aquesta classificacó per ser
més realista en zones urbanes i que distingeix cinc nivells de tràfic:

Un paràmetre fonamental per al dimensionament del ferm és la capacitat portant de l’esplanada. La
determinació d’aquest paràmetre es fa per mitjà de l’assaig de Carrega amb Placa. Sobre seccions
de paviment, es defineixen tres categories d’esplanades en funció del seu Ev2 (MPa) mínim:
E1

60≤ Ev2<120

Esplanada deformable

E2

120≤ Ev2<300

Esplanada poc deformable

E3

300≤ Ev2

Esplanada molt poc deformable

Si el terreny natural no posseeix les condicions resistents mínimes exigibles, és a dir, un Ev2 superior
a 60 Mpa (pel cas d’una E1), és necessari dur a terme un tractament de millora del mateix, que pot
consistir en una substitució o una estabilització amb additius.
Per a aquest cas L’únic vial és el carrer Provença, totalment consolidad durant el pas del temps,
podem garantir que la esplanada serà una E-3,.
3.2. Categoria del tràfic.

La categoria de tràfic ve definida pel número de vehicles pesats per dia. Per a un paviment a la
Instrucció de Carreteres - Norma 6.1 IC de la Direcció General de Carreteres distingeix vuit nivells de
tràfic:

CATEGORIES DE TRÀFIC segons INCASOL
CATEGORIA DE
TRÀFIC PESAT

V1

V2

V3

V4

IMDp (vehicles
Pesats/dia)

>270 vehicles pesats

50<v<270

15<v<50

5<v>15

V5

Mixt peató
vehicle

En aquest cas no existeix cap estació d’aforament pròxima que pugui facilitar dades del trànsit.
Tot i això, en funció de l’experiència en zones similars i al tractar-se d’un carrer de a prop del centre i
pel que pasarán autobusos, el tipus de trànsit considerat per al dimensionament del paviment és la
categoria V2, corresponent a una intensitat mitja diària (IMDp) inferior a 270 vehicles pesats al dia (
IMDp<270 ).

4. SECCIÓ ESTRUCTURAL
Amb els paràmetres obtinguts i segons la taula de seccions de la Instrucció de Carreteres, per a un
paviment flexible escollim una secció formada per les següents capes:

CATEGORIES DE TRÀFIC PESAT T00 A T2
CATEGORIA DE TRÀFIC PESAT

T00

T0

T1

T2

IMDp

≥ 4000

< 4000

< 2000

< 800

Secció estructural 2AB3
Base de tot-u artificial…………………………………………………….…25 cm com a mínim.
Mescla Bituminosa (BM)……………………………………………………….12 cm com a mínim.

PAVIMENTS
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Es preveurà una capa de rodadura de mescla densa de 4 cm. de gruix com a mínim segons la nova
rasant damunt de l’ actual capa intermèdia de mescla densa de 15 cm. de gruix i zahorres existents
de 30cm.

La zona del projecte correspon a Zona Mitja en el mapa de zones tèrmiques estivals (figura 3 de la
Norma 6.1 IC).
Per les mescles utilitzades en aquest projecte el tipus de betum a utilitzar será el de penetració
B60/70.
B45/80-65.

8. FILLER
La totalitat del filler utilitzat haurà de ser d’aportació.

9. RELACIÓ PONDERAL FILLER-BETUM
La relació ponderal filler-betum de les mescles bituminoses depèn de la zona tèrmica estival, i per a
Zona Mitja complirà les condicions següents:
Capa de rodadura (mescla densa):

1,3

Capa intermedia (mescla semidensa)

1,2

Capa base (mescla grosa):

1,1

5. TIPUS DE ZAHORRA
Segons el capítol 510 del PG-3 es farà servir un tot-ú artificial del tipus ZA20, el qual no podrà
procedir de materials granulats reciclats, àrids siderúrgics, ni tampoc de subproductes i productes
inerts d’abocador (article 510.2.1 del PG-3) pr a zones de regularització de rasants i sannetjos
puntuals.

10. REG D’IMPRIMACIÓ

6. TIPUS DE MESCLA BITUMINOSA

Abans d’estendre una mescla asfàltica al damunt d’una capa granular caldrà aplicar un reg
d’imprimació amb un lligant hidrocarbonat FM100 d’acord amb l’article 530 del PG-3.

El tipus de mescla bituminosa a utilitzar ve donat en funció de la capa de paviment on es destina, del
tipus de paviment i de la categoria de trànsit, així com de la zona càlida on es localitza el projecte,
que per la població de Terrassa és Zona Mitja.

La dotació del lligant hidrocarbonat quedarà definida per la quantitat que pugui absorbir la capa que
s’imprimeix en un període de vint-i-quatre hores (24h). Aquesta dotació no serà en cap cas inferior a
cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2) de lligant residual.

Per la secció estructural 2AB3, del carrer Provença una capa de rodadura de mescla bituminosa en
calent del tipus AC16 surf B60/70 GRANÍTIC amb un gruix mínim de 4cm. La capa de rodadura del
carrer Provença serà del tipus SMA12 B45/80-65.

11. REG D’ADHERÈNCIA

7. TIPUS DE BETUM ASFÀLTIC
El tipus de betum a utilitzar depèn de la capa de paviment a la que es destina, de la categoria de
trànsit i de la zona tèrmica estival.
PAVIMENTS
A05 PAVIMENTS

Abans d’estendre una mescla asfàltica damunt d’una altra mescla caldrà aplicar un reg d’adherència
amb una emulsió bituminosa aplicada sobre una capa tractada amb lligants hidrocarbonats o
conglomerants hidràulics. En aquest cas s’han triat dues capes, la primera que s’estendrà entre la
primera capa i la segona es del tipus ECR-1 al 60% de betum amb una dotació de 0.6kg/m2
(d’aquest s’aplicaran dos regs, ja que el gruix de la primera capa supera els 10cm) i la segona que
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s’estendrà entre la segona capa i la capa de trànsit es del tipus ECR-1 al 60% de betum amb una
dotació de 0.6kg/m2.
2

La dosificació mínima del lligant hidrocarbonat a utilitzar en cap cas serà inferior a 250 g/m de lligant
residual per tractar-se del cas amb capa superior de mescla bituminosa en calent tipus S (per a la
mitja) o una capa de mescla bituminosa discontinua en calent (article 542 del PG-3).

14. PROCÉS EXECUTIU
Per a l’execució del ferm contemplat en aquest projecte es procedirà de la forma següent:
•

Es reomplirà amb sol seleccionat tipus E-2 fins a la subrasant

•

Estesa de capa de 25 cm tot-u (tipus ZA20)

•

Aplicació del reg d’imprimació

•

Extensió de la primera capa de base de 8cm de mescla bituminosa (AC20basePG)

•

Aplicació reg d’adherència

•

Extensió de la segona capa de base de7cm de mescla bituminosa (AC20basePG)

•

Aplicació reg d’adherència

•

Extensió de la capa intermedia de 9cm de mescla bituminosa (AC20binPS)

•

Apliació reg d’adherència

•

Extensió de la capa de rodadura de 6 cm (mescla bituminosa tipus AC12surfPD)

NOTA:
Durant l’execució de tots els anteriors tipus de regs també s’haurà de tenir en compta que:
La dotació de l’àrid de cobertura haurà de ser la mínima necessària per a garantir la protecció dels
regs davant d’una eventual circulació durant l’execució de l’obra. Aquesta dotació en cap cas podrà
ser superior a sis litres per metre quadrat (6 l/m2), ni inferior a quatre litres per metre quadrat (4 l/m2).

12. SOL SELECCIONAT
El material seleccionat a utilitzar complirà amb les característiques de sol seleccionat exigides pel
PG-3 (Article 330.3.3.1) i garantirà una explanada del tipus E3 d’acord amb la capacitat exigida per la
Instrucció de Carreteres - Norma 6.1 IC.

13. MATERIALS

La senyalització provisional de les obres es realitzarà simultàniament amb els treballs anteriorment
descrits.

-

m3

sol adequat

-

m3

sol seleccionat

-

m

Tot-u artificial ZA20

15. PAVIMENTS PER VIANANTS

-

m2

Mescla bituminosa en calent tipus AC20basePG

La descripció dels diferents elements que intervindran en la pavimentació de voreres és la següent:

-

T

Mescla bituminosa en calent tipus AC20binPS

-

T

Mescla bituminosa en calent tipus AC12surfPD

3

Vorades i rigoles
Al trams rectes, la vorada serà de peces de pedra artificial de mides 60x40x15 cm amb bisell de

-

T

Betum asfàltic B60/70

2,5 cm i color a decidir per la Direcció d’Obra, tipus SUPERSETEP de Breinco o equivalent,

-

m2

Reg d’imprimació FM100, dotació 500g/m2

col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

-

m2

Reg d’adherència EAR-1, dotació 250g/m2

Als trams corbats (cruïlles amb carrers perpendiculars), la vorada serà de peces de granit de
mides 60x40x7 cm, aplantillades a radi 11 m (carrer Bartrina, 6 m). Es disposaran en rampa o a
cota del paviment circumdant segons la cruïlla. Les peces que coincideixin amb els guals de
vianants portaran senyalització podotàctil.

PAVIMENTS
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Les rigoles seran de 30 cm d'amplada amb peces de morter de ciment de color gris, de 30x30x8

A la plaça de l’espai públic format a la cruïlla dels carrers Provença i Ample, es col·locarà un

cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l' obra amb formigonera de 165 l, sobre base

aglomerat asfàltic intermedi, tipus AC 22 bin B50/70 D/S/G granític i un aglomerat asfàltic de

de formigó HM-20/N/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,

rodadura AC16 BM-3c D/S granític, amb betum modificat >15% de PFU. Aquest asfalt conviu amb

escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.

els paviments de les voreres dels carrers Provença i Ample que entren a l’espai com es defineix a
la documentació gràfica.

No es preveu cap peça especial per als guals de vehicles. La disposició de la vorada només 6 cm
per sobre de la calçada fa que sigui perfectament remuntable per a qualsevol vehicle. L’excepció
es situa a les parades d’autobús en les que el desnivell amb respecte de la calçada es de 14,5 cm.

Pavimentació voreres
Les voreres es realitzaran la pavimentació següent:
-

subbase de material seleccionat, amb CBR > 20, de 10 cm de gruix amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

-

base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

-

paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
sobre base de morter de ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland, inclòs tall amb disc de peces per a entregues amb façanes, vorades, etc i
encofrat de límits oberts de vorera (per diferència de rasants, per inexistència de façana,
etc)

-

paviment de peces de pedra artificial morter de color a escollir per la Direcció d’Obra de
mides 60x40x8 cm tipus llosa Vulcano de Breinco o equivalent, col·locat a truc de maceta
sobre base de morter de ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i rejuntat amb sorra fina

Les zones on es proposa plantar arbres es delimitaran amb un escocell de diferents mides segons
el tram de vorera, format per xapa d’acer galvanitzat de 200x10 mm de secció ancorada en posició
vertical sobre base contínua de formigó.
A les cantonades, una xapa d’acer galvanitzat de 200x10 mm de secció, ancorada en posició
vertical sobre base contínua de formigó, delimitarà el paviment de panot amb el paviment de llosa
Vulcano de les cantonades, alhora que resoldrà la transició entre la vorada de pedra artificial i la
rampa de granit.
PAVIMENTS
A05 PAVIMENTS
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1. OBJETE DE L’ ANNEX
El present annex s’ha realitzat per donar una solució adequada a l’enllumenat del projecte executiu
d’urbanització del carrer Provença al terme municipal de Terrassa.
El seu objectiu és dissenyar i calcular les instal·lacions d’enllumenat per posar en funcionament els
punts de llum definits i també realitzar els estudis lumínics necessaris per obtenir una adequada
il·luminació.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Les obres a realitzar consisteixen en l’arranjament de la superfície del conjunt del carrer Provença
adequant-lo a criteris més funcionals dels actuals, els quals han quedat desfasats. Es construirà
dues voreres de aproximadament 4,85m d’amplada adequant la calçada a les noves necessitats.
Posteriorment quedarà una calçada amb un sentit de circulació, un carril bici i una línea
d’aparcament. Hi haurà tres seccions sensiblement diferents en quant a la alineació de
l’aparcament però que al sistema d’enllumenat no li afectarà.
La disposició i separació entre els punts de llum són, per a cada tram, els que a continuació
s’expliciten:

TRAM

COL·LOCACIÓ

INTERDIST`ÀNCIA

Provença

Alportell

Cada 30m

Cruïlla C/ Ample

Alportell

Disposició singular

Es completa la il·luminació amb la col·locació dels mateixos punts de llums lineals a la cruïlla amb
Rambla, substituint els quatre existent actualment.
La instal·lació del conjunt d’enllumenat es connectarà als quadres existents segons petició i directriu
de la propietat. Es respectarà la distribució actual per interferir en lo mínim possible al actual
subministrament. S’haurà d’assegurar l’a correcta alimentació dels punts de llums que continuen en
carrers perpendiculars provinents del mateix quadre. L’ actual sistema disposa de doble nivell,
aquest s’haurà de mantenir i respectar, per lo que la nova xarxa construïda com els nous punts de
llums estaran preparat pel funcionament del doble nivell des de capçalera.
ENLLUMENAT
ANNEX 6

PÁGINA 5 DE 28

1103 Projecte EXECUTIU DE LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PROVENÇA (TERRASSA)

El dimensionament dels conductors s’ha realitzat a partir del criteri de “caiguda de tensió màxima
admissible” havent-se adoptat per aquest un valor del 3%. Aquest criteri és aconsellable per l’alta
sensibilitat de les bombetes de descàrrega a les variacions de la tensió d’alimentació.

3. SISTEMES D’ ENLLUMENAT
3.1. Enllumenat tram general
En primera instància es selecciona el tipus de via en funció del criteri de velocitat:

Posteriorment per la funcionalitat de la via:

D’aquesta manera, es pot trobar la classe d’enllumenat necessària per al projecte actual. Per a
això, les “Recomanacions per a la il·luminació de carreteres i túnels” del Ministeri de Foment
defineixen per a calçades seques les següents classes d’enllumenat de la sèrie EM: EM1, EM2,
EM3 (a, b) i EM4 (a, b), establertes en ordre de major a menor exigència en els nivells lluminosos.
A la taula 2 s’inclouen les classes d’enllumenat que corresponen a les situacions de projecte (les
classes d’enllumenat emprades en el cas actual es troben ombrejades). Les classes d’enllumenat
de la sèrie S fan referència als valors als que han d’arribar l’enllumenat de la sèrie S fan referència
als valors que hauran d’arribar als següents paràmetres d’ il·luminació:
-Nivell de luminància mitjana de la superfície de la calçada.
-Uniformitat global de luminància.

ENLLUMENAT
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Tabla 1. CLASES DE ALUMBRADO SERIE ME
CLASSE
ENLLUMENAT*

3.2. Enllumenat tram singular

LUMINÀNCIA SUPERFICIE DE LA ENLLUERNAMENT
CALÇADA EN CONDICIONS SEQUES
PERTORBADOR

Nusos (enllaços i interseccions), i rotondes.

Luminància
Uniformitat
mitja
Lm
global U0
(cd/m²)

Uniformitat
longitudinal
U1

Increment umbral TI
(%)

ME1

2,00

0,40

0,70

10

ME2

1,50

0,40

0,70

10

0,70

15

0,60

15

ME3

A
1,00

ME4

A

0,60
0,75

Passos subterranis.
Passos elevats.

Així mateix, es consideren trams singulars aquells sectors de gran dificultat freqüentats per
vianants, ciclistes o altres usuaris de la via de tràfic.
15

0,40

B

Zones de reducció del numero de carrils o disminució de l’ample de la calçada.
Zones d’incorporació de nous carrils.

0,40

B

Es defineix un TRAM com a SINGULAR per la complexitat dels problemes de visió i maniobres que
han de realitzar els vehicles que circulen per ell. Tal és el cas de:

0,50

Tabla 2. CLASES DE ALUMBRADO SERIE S

L’enllumenat de situacions especials o trams singulars té com a finalitat la llegibilitat, és a dir la
lectura o comprensió d’aquestes àrees per part dels usuaris de les mateixes. En aquest sentit,
l’enllumenat d’un tram singular aïllat situat en un itinerari que manca d’il·luminació, haurà de
permetre a l’automobilista el següent:
A llarga distància (800 a 1.000m), veure una zona lluminosa cridant la seva atenció.
A mitja distància (300 a 500m), començar a percebre una idea de la configuració del tram singular,
mitjançant un guiat visual dut a terme gràcies a una disposició adequada dels punts de llum.

Classe d'enllumenat

Il·luminació mitja Em (LUX)

Il·luminació mínima Emín (LUX)

S1
S2
S3
S4

15
10
7,5
5

5
3
1,5
1

Nota: Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació
d’enllumenat a excepció de TU, que són valors màxims inicials. A fi de mantenir aquests nivells de
servei, ha de considerar-se un factor de depreciació no major de 0,9 depenent del tipus de
lluminària i grau de contaminació de l’aire.
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A curta distància, veure sense ambigüitat els obstacles i la trajectòria a seguir.
Sortint de la zona il·luminada, no sofrir l’efecte "forat negre", en passar sobtadament de la llum a
l’ombra, establint un decreixement progressiu de la luminància, durant una longitud de almenys
200m.
CRITERI DE LUMINANCIA
Sempre que resulti possible, en els trams singulars s’apliquessin els criteris de luminàncies,
uniformitats global i longitudinal, enlluernament pertorbador i relació ajusto, que han estat definides
per a les diferents classes d’enllumenat. En aquests casos es tindrà en compte que la classe
d’enllumenat que es defineixi per al tram singular serà d’un grau superior al de la via de trafico a la
qual correspon aquest tram singular. Igualment els nivells per a rotondes seran un 50% major que
les definides per als nivells exigits en vies d’entrada. Si conflueixen diverses vies en un tram
PÁGINA 7 DE 28
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singular, tal com pot succeir en els creuaments, la classe d’enllumenat serà un grau superior al de
la via que tingui la classe d’enllumenat mes elevada.

singular, encara que si la via considerada té una classe d’enllumenat EM4B, el tram singular serà
com a mínim un grau superior sent classe d’enllumenat EM4A o la seva equivalent CE4

CRITERI DE IL·LUMINACIÓ
Solament quan resulti impracticable aplicar els criteris de luminància, s’utilitzessin els criteris de
il.luminància. Aquesta situació pot ocórrer quan la distància de visió sigui inferior als 60 m (valor
mínim que s’utilitza pel calculo de luminància), i quan no es pugui situar adequadament l’observador
a causa de la sinuositat i complexitat del traçat de la carretera
En aquests casos els criteris d’il·luminació aplicats es basaran en la il.luminància mitjana i la seva
uniformitat, que corresponen amb les classes d’enllumenat de la sèrie CE (taula 2).
Tabla 3. CLASSES D’ ENLLUMENAT SERIE CE

Tabla 4. CLASSES D’ ENLLUMENAT DE SIMILAR NIVELL D’ IL·LUMINACIÓ
COMPARABLE PER COLUNNES
ME 1

ME 2

ME 3

ME 4

ME 5

MEW 1

MEW 2

MEW 3

MEW 4

MEW 5

CE 1

CE 2

CE 3

CE 4

CE 5

ME 6
CE0

ILUMINANCIA HORITZONTAL
CLASSE ENLLUMENAT

Finalment, tenir en compte també que para totes les situacions del projecte o tipus de vies de tràfic
A, els nivells luminotècnics han d'especificar-se per a cada àrea de referència, i no haurà d’existir
entre dues àrees adjacents una diferència superior a dues classes d’enllumenat comparables o de
similar nivell d’il·luminació, tal com s’estableix en la taula 3.

il.luminància mitja Em (lux)

Uniformitat mitja Um

CE0

50

0,40

CE1

30

0,40

CE2

20

0,40

Amb els valors d’il·luminació trobats, s’han estudiat les seccionis tipus dels diferents vials del
projecte

CE3

15

0,40

3.3. Criteris de disseny

CE4

10

0,40

La velocitat de disseny considerant la zona com a zona urbana serà classificació D3-D4.

CE5

7,5

0,40

Donat que la via objecte del projecte es un vial longitudinal a zona urbana amb la velocitat definida
anteriorment, es considera que la situació del projecte és la fixada en la taula anterior com D4
de forma general.

Nota: Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació
d’enllumenat a excepció de TU, que són valors màxims inicials. A fi de mantenir aquests nivells de
servei, ha de considerar-se un factor de depreciació no major de 0,8 depenent del tipus de
lluminària i grau de contaminació de l’aire.
Per poder relacionar les classes d’enllumenat CE utilitzarem la taula 3, considerant que les classes
d’enllumenat ME i CE d’idèntica numeració són de similar nivell d’il·luminació sempre que s’utilitzi el
criteri d’ il.luminància. S’haurà de tenir també present que la classe d’enllumenat que es defineixi
per al tram singular serà un grau superior al de la via de trafico a la qual correspon aquest tram
ENLLUMENAT
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Coneixent la situació de projecte, i tenint en compte que l’índex Mitjà de Desplaçaments (*IMD) es
desconeix en el punt concret, considerant que serà inferior a IMD>2000, es classifiquen com a
classe d’enllumenat S2 de forma general.

4. NIVELS D’ ILUMINACIÓ RESULTANT
La il·luminació mitjana en els vials de projecte serà, per a cada tram de les característiques
següents:
PÁGINA 8 DE 28

1103 Projecte EXECUTIU DE LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PROVENÇA (TERRASSA)

Tabla 5. RESULTATS DELS ESTUDIS

TRAM
Vorera
Calçada
Cruilla Ample-Provença

Il.luminància mitja
(lux)
25
11

Il.luminància mínima
(lux)
16
5

Uniformitat (mín./med.)
0,65
0.75

En un apartat posterior adjuntem el càlcul dels nivells d’il·luminació realitzats per als trams del
projecte.

5. TIPUS DE PUNT DE LLUM
Les lluminàries emprades a la urbanització serà amb lluminària de vial tipus Estilo STA-GC-LU de la
casa Carandini o equivalent amb equip per a doble nivell i làmpades de v.m.h 100W col·locades
sobre columnes de 8m en configuració al portell cada 30m.
A la cruïlla del carrer Ample amb carrer Provença es disposarà uns punts de llums singulars per
reforçar l’ estètica d’aquesta zona del carrer. En concret es disposaran columnes tipus Ful-9 de la
casa Escofet o equivalent amb projectors de 400W de v.m.h.

Aquesta lluminària anirà muntada en columnes de 8 metres tipus INCONEL 2001 o equivalent
d’altura fabricats totalment en acer galvanitzat, espessor de xapa 4 mm, terminal amb diàmetre de
76 mm per a lluminària, diàmetre e columna de 127mm amb portella de registre i placa base per a
la fixació mitjançant 4 perns, i protegit contra la corrosió mitjançant una baina tipus Maxipol de la
cas Inconel 2001 o equivalent.

5.1. ESTILO STA-250/GC-LU
S’ha previst amb un sistema compost per lluminàries per a enllumenat viari públic les quals
corresponen al model de ESTILO STA-250/GC-LU classe I, o equivalent. Aquestes lluminàries
tenen, armadura de fosa injectada d’alumini, tapa superior de fosa injectada d’alumini, accés a llum
i equip per la part superior, reflector d’alumini d’una sola peça anoditzat i segellat, tancament de
vidre corbat temperat i segellat al reflector, un grau d' estanquitat IP-66. Està previst d’un equip de
doble simple i per a llum vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics de 100W. El seu muntatge
serà vertical del tipus L, V, i encastat en estructura.

ENLLUMENAT
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L’enllumenat emprat per la zona de la cruïlla de carrer Ample amb carrer provença serà sobre
columnes Ful-9 de Escofet o equivalent.

6. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
La instal·lació elèctrica sortirà des dels diferents punts de connexions de la xarxa actual que
alimenten l’ actual enllumenat, en concret des de carrer Poetessa Caparà, carrr Ample, Doctor
Calsina, Roig i Ventura, Pintor Borrassa i Bejar. ( lloc indicat en els plànols de planta). La xarxa de
distribució es calcularà per als punts de llum nous de l’àmbit de projecte.
Es considera que la actuació no afectarà al funcionament dels quadres, ni a l potencia màxima
contractada. A continuació es presenta resum de les potencies eliminades i les instal·lades per
quadre per comparar la demanda de potencia pels consumidors; només al quadre Q19.03 apareix
un increment de potencia de 900W, que encara que sembla un valor petit s’haurà de contrastar amb
l’empresa de manteniment per veure si es admissible aquest increment.

QUADRE
Q-19,01
Q-19,03
Q-38,06
Q-38,05

INSTAL.LACIÓ ELIMINADA
Punts. Enretirats
Pot. Enretirada (W)
9
1350
19
2850
9
1350
8
1200

INSTAL.LACIÓ EXECUTADA
Punts Instal.lada
Pot. Instal.lada (W)
10
1000
6+22
3700
9
1000
12
1200

El centre de control anirà equipat amb la aparamenta necessària per a la protecció general i
particular de cada circuit, tant diferencial com magnetotèrmics, així com el condicionament
automàtic a través de comptadors amb les bobines controladores per mitjà de cèl·lules
fotoelèctriques, amb la possibilitat d’accionament manual amb l’actuació dels corresponents
interruptors.
A títol informatiu s’adjunta el gràfic d’enllumenat elèctric per a la instal·lació de connexionat de
centres de comandament..

ENLLUMENAT
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magnetotèrmics) para totes les línies que componen la instal·lació. A més a part dels mecanismes
de control i per a la posada en servei de la instal·lació.
Per tant, els elements de protecció seran:
Interruptor general (*ICPM): Interruptor automàtic magnetotèrmics omnipolar de 40 A de intensitat
nominal i amb poder de tall de 4,5 kA.
Interruptors diferencials: de 40 A de intensitat nominal i 300 dt. de sensibilitat. S’instal·larà un per a
cada línia de distribució, inclosa la línia d’alimentació del rellotge de comando de la instal·lació.
Interruptors magnetotèrmics: a fi d’uniformitzar al màxim la instal·lació i al mateix temps mantenir la
protecció de cada línia s’instal·larà un interruptor magnetotèrmics de tall omnipolar de 25 A (VI) para
cadascuna de les línies de distribució i de 10 A (II) en la línia d’alimentació del rellotge i en la línia
de comando.
A més del parament instal·lat a l'interior dels quadres de comando i per a protecció contra
curtcircuits, tots els punts de llum estaran protegits de forma individual mitjançant fusibles de 6 A
instal·lats a l'interior de la caixa de derivació de cada columna.
La xarxa de distribució i alimentació de les lluminàries es realitzarà amb conductors unipolars
allotjats a d’interior de conductors de PE de diàmetre 110mm que al seu torn aniran a l’interior de
rases de 0,40x0,60 m utilitzant arquetes per facilitar l’estesa dels cables.
Els conductors seran de coure amb 6 mm de secció mínima, sent en aquest cas de 10mm2 i
aïllament termoplàstic, de 0,6/1 KV, és a dir, aptes per a una tensió nominal fins a 1000 volts entre
fases i de fins a 600 volts entre aquestes i terra.
També seran d’obligat compliment les normes i costums particulars de la companyia
subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o ampliï les esmentades
disposicions, i també la nova legislació aplicable, que s’hagi promulgat amb anterioritat a la
contractació de la present obra.
El traçat del circuit previst pot apreciar-me en el plànol de planta del Documento 2. Plànols nº.

Totes les parts actives de la instal·lació, estaran degudament protegides contra contactes directes.
Totes les parts metàl·liques de la instal·lació, no sotmeses a tensió aniran connectades a un
sistema de posada a terra.
6.2. Càlcul de la caiguda de tensió dels conductors
El present càlcul s’ha realitzat aplicant la següent expressió:
e=

1,8(WxL)
(Vx56 xS )

sent:
i= caiguda de tensió en volts.

6.1. Protecció contra contactes directes, indirectes i sobrecarregues

W= potencia en *wattios dels receptors

En el quadre de comandaments i immediatament després dels connectors s’instal·larà l’interruptor
general de control de potència (ICPM) així com els elements de protecció contra contactes
indirectes (interruptors diferencials) i contra sobrecàrregues i curtcircuits (interruptors automàtics

L= longitud dels línies en metres
V= tensió de servei (380 V)
S= secció de línia en mm2

ENLLUMENAT
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e = 1,8(W ∗ L ) ÷ (V ∗ 56 ∗ S )

1,8= factor de *majoracions per a llums de descàrrega
Es tindrà en compte que en cap cas la caiguda de tensió aconsegueixi el 3% de la tensió de servei.

en la que:

En taules adjuntes vénen relacionades les caigudes de tensió obtingudes en el càlcul.

i Caiguda de tensió en Voltants

6.3. Càlcul de l’ intensitat dels conductors

W, Potencia en Watts

En el càlcul de les intensitats s’utilitza la següent expressió:

L, Longitud del tram en metres

I=

1,8xW
3xVxCosy

V, Tensió de servei (400V)
S, Secció de la línia en mm2

sent:

56, Coeficient de conductibilitat per al quocient

I: intensitat del càlcul en amperes.

1,8 Factor de majoració per a bombetes de descàrrega.

W: potència en *wattis dels receptors.

Es complirà amb: 3%

V: tensió entre fases en volts.

6.5.1. Taules caigudes de tensió i intensitat de línea

*Cos i: valor fix predeterminat de 0,8
1,8: factor de majoració per a llums de descàrrega.
6.4. Circuit de protecció
Paral·lelament al tub de PEAD que conté els circuits d’alimentació als receptors d’enllumenat, però
fora del tub i enterrat directament s’ha disposat un circuit de protecció de cable de coure nu de 35
mm2 de secció que unirà totes les parts metàl·liques de la instal·lació.
Així mateix, en cadascuna de les columnes s’instal·larà una pica / placa de posada a terra d’acer
unit mitjançant soldadura aluminotèrmica al circuit de protecció i també al Quadre de
Comandament.

CÀCUL CAIGUDES DE TENSIÓ E INTENSITATS - LÍNIA Q-19,01

nº
lluminària
1
2
3
4

nº
circuit
221N
222N
223N
224N

Pot
instal. (W)
100,0
100,0
100,0
100,0

coef pot
1,8
180,0
180,0
180,0
180,0

6
7
8
9
10

216N
217N
226N
218N
220N

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

180,0
180,0
180,0
180,0
180,0

900,0

1620,0

Conductor tetrapolar Cu 4xsecc variable, coef. Cu conductibilidad 56
lluminàries amb lámpadess 100 W, cosϕ = 0,9
cos ϕ
Caida Tensión
Tramo
P total
Long Tensión
0,9
(V)
Parcial (V) Total (V)
I-F
(W)
(m)
0,9
C.C
L3.01
720,0
33,0
400,0
0,18
0,18
0,9
L3.01
L3.02
540,0
33,0
399,8
0,13
0,31
0,9
L3.02
L3.03
360,0
33,0
399,7
0,09
0,40
0,9
L3.03
L3.04
180,0
33,0
399,6
0,04
0,44
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

L3.05
L3.06
L3.07
L3.08
L3.09

L3.06
L3.07
L3.08
L3.09
L3.10

900,0
720,0
540,0
360,0
180,0

33,0
33,0
33,0
33,0
33,0

400,0
399,8
399,6
399,5
399,4

0,22
0,18
0,13
0,09
0,04

0,22
0,40
0,53
0,62
0,66

Intensitdad (Å)

AREA

Máxima COND (mm)

%

Real

0,04
0,08
0,10
0,11

1,15
0,87
0,58
0,29

63
63
63
63

6
6
6
6

0,06
0,10
0,13
0,15
0,17

1,44
1,16
0,87
0,58
0,29

63
63
63
63
63

6
6
6
6
6

297,0

La tensió màxima de contacte no ha de ser superior a 24 V i es garantirà que el valor de resistència
de posada a terra, en qualsevol punt de la instal·lació, sigui inferior a 80 ohms.
6.5. Caiguda tensió
El present càlcul s’ha realitzat aplicant la següent expressió:
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CÀCUL CAIGUDES DE TENSIÓ E INTENSITATS - LÍNIA Q-19,03

CÀCUL CAIGUDES DE TENSIÓ E INTENSITATS - LÍNIA Q-19,03

nº
lluminària
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

nº
circuit
201N
202N
203N
204N
205N
206N
207N
208N
209N
210N
211N
212N

Pot
instal. (W)
750,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

coef pot
1,8
1350,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

103N
104N
105N
107N
108N
109N
111N
112N
113N
114N
115N
116N

750,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1350,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0

3700,0

6660,0

Conductor tetrapolar Cu 4xsecc variable, coef. Cu conductibilidad 56
lluminàries amb lámpadess 100 W, cosϕ = 0,9
cos ϕ
Caida Tensión
Tramo
P total
Long Tensión
I-F
0,9
(V)
Parcial (V) Total (V)
(W)
(m)
0,9
C.C
201N
3330,0
33,0
400,0
0,49
0,49
0,9
201N
202N
1980,0
33,0
399,5
0,29
0,78
0,9
202N
203N
1800,0
33,0
399,2
0,27
1,05
0,9
203N
204N
1620,0
33,0
399,0
0,24
1,29
0,9
204N
205N
1440,0
33,0
398,7
0,21
1,50
0,9
205N
206N
1260,0
33,0
398,5
0,19
1,69
0,9
206N
207N
1080,0
33,0
398,3
0,16
1,85
0,9
207N
208N
900,0
33,0
398,2
0,13
1,98
0,9
208N
209N
720,0
33,0
398,0
0,11
2,09
0,9
209N
210N
540,0
33,0
397,9
0,08
2,17
0,9
210N
211N
360,0
33,0
397,8
0,05
2,22
0,9
211N
212N
180,0
33,0
397,8
0,03
2,25

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

C.C
103N
104N
105N
107N
108N
109N
111N
112N
113N
114N
115N

103N
104N
105N
107N
108N
109N
111N
112N
113N
114N
115N
116N

3330,0
1980,0
1800,0
1620,0
1440,0
1260,0
1080,0
900,0
720,0
540,0
360,0
180,0

33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0

400,0
399,5
399,2
399,0
398,7
398,5
398,3
398,2
398,0
397,9
397,8
397,8

0,49
0,29
0,27
0,24
0,21
0,19
0,16
0,13
0,11
0,08
0,05
0,03

0,49
0,78
1,05
1,29
1,50
1,69
1,85
1,98
2,09
2,17
2,22
2,25

Intensitdad (Å)

AREA

Máxima COND (mm)

%

Real

0,12
0,20
0,26
0,32
0,38
0,42
0,46
0,49
0,52
0,54
0,55
0,56

5,34
3,18
2,89
2,60
2,32
2,03
1,74
1,45
1,16
0,87
0,58
0,29

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,12
0,20
0,26
0,32
0,38
0,42
0,46
0,49
0,52
0,54
0,55
0,56

5,34
3,18
2,89
2,60
2,32
2,03
1,74
1,45
1,16
0,87
0,58
0,29

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

nº
lluminària
1
2
3
4
5
6

nº
circuit
105N
104N
103N
102N
111N
112N

Pot
instal. (W)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

coef pot
1,8
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0

7
8
9
10
11
12

110N
109N
108N
106N
105N
101N

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0

1200,0

2160,0

Conductor tetrapolar Cu 4xsecc variable, coef. Cu conductibilidad 56
lluminàries amb lámpadess 100 W, cosϕ = 0,9
cos ϕ
Caida Tensión
Tramo
P total
Long Tensión
I-F
0,9
(V)
Parcial (V) Total (V)
(W)
(m)
0,9
C.C
105N
1080,0
33,0
400,0
0,16
0,16
0,9
105N
104N
900,0
33,0
399,8
0,13
0,29
0,9
104N
103N
720,0
33,0
399,7
0,11
0,40
0,9
103N
102N
540,0
33,0
399,6
0,08
0,48
0,9
102N
111N
360,0
33,0
399,5
0,05
0,53
0,9
111N
112N
180,0
33,0
399,5
0,03
0,56

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

C.C
110N
109N
108N
106N
105N

110N
109N
108N
106N
105N
101N

1080,0
900,0
720,0
540,0
360,0
180,0

33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0

400,0
399,8
399,7
399,6
399,5
399,5

0,16
0,13
0,11
0,08
0,05
0,03

0,16
0,29
0,40
0,48
0,53
0,56

Intensitdad (Å)

AREA

Máxima COND (mm)

%

Real

0,04
0,07
0,10
0,12
0,13
0,14

1,73
1,44
1,16
0,87
0,58
0,29

63
63
63
63
63
63

10
10
10
10
10
10

0,04
0,07
0,10
0,12
0,13
0,14

1,73
1,44
1,16
0,87
0,58
0,29

63
63
63
63
63
63

10
10
10
10
10
10

396,0

6.6. Eficiència energètica
L’eficiència energètica d’una instal·lació d’enllumenat exterior es defineix com la relació entre el
producte de la superfície il·luminada per la il.luminància mitjana en servei de la instal·lació entre la
potència activa total instal·lada.

792,0

CÀCUL CAIGUDES DE TENSIÓ E INTENSITATS - LÍNIA Q-38,06
Conductor tetrapolar Cu 4xsecc variable, coef. Cu conductibilidad 56
lluminàries amb lámpadess 100 W, cosϕ = 0,9
cos ϕ
Caida Tensión
Tramo
P total
Long Tensión
I-F
0,9
(V)
Parcial (V) Total (V)
%
(W)
(m)
0,9
C.C
107N
540,0
33,0
400,0
0,08
0,08
0,02
0,9
107N
108N
360,0
33,0
399,9
0,05
0,13
0,03
0,9
108N
109N
180,0
33,0
399,9
0,03
0,16
0,04

nº
lluminària
1
2
3

nº
circuit
107N
108N
109N

Pot
instal. (W)
100,0
100,0
100,0

coef pot
1,8
180,0
180,0
180,0

4
5

110N
111N

100,0
100,0

180,0
180,0

0,9
0,9

107,0
110N

110N
111N

360,0
180,0

33,0
33,0

400,0
399,9

0,05
0,03

0,21
0,24

6
7
8

112N
113N
114N

100,0
100,0
100,0

180,0
180,0
180,0

0,9
0,9
0,9

110N
112N
113N

112N
113N
114N

540,0
360,0
180,0

33,0
33,0
33,0

400,0
399,9
399,9

0,08
0,05
0,03

9
10
11

115N
116N
117N

100,0
100,0
100,0

180,0
180,0
180,0

0,9
0,9
0,9

110N
115N
116N

115N
116N
117N

540,0
360,0
180,0

33,0
33,0
33,0

399,8
399,8
399,7

0,08
0,05
0,03

1100,0

1980,0

Intensitdad (Å)
Real

AREA

Máxima COND (mm)

0,87
0,58
0,29

63
63
63

10
10
10

sent:

0,05
0,06

0,58
0,29

63
63

10
10

ε = eficiència energètica de la instal·lació d'enllumenat exterior (m2 x *lux/W)

0,08
0,13
0,16

0,02
0,03
0,04

0,87
0,58
0,29

63
63
63

10
10
10

P = potencia activa total instal·lada (llums i equips auxiliars) (W);

0,24
0,29
0,32

0,06
0,07
0,08

0,87
0,58
0,29

63
63
63

10
10
10

S = superfície il·luminada (m2);
*Em = il.luminància mitjana en servei de la instal·lació, considerant el manteniment previst (*lux);

363,0

Les instal·lacions d’enllumenat vial funcional, amb independència del tipus de llum, paviment i de
les característiques o geometria de la instal·lació, hauran de complir els requisits mínims d'eficiència
energètica que es fixen en la següent taula
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Que per al projecte l'eficiència energètica en calçada és de (7300m2 x25 *lux) / 8.000W = 22,81 per
sobre dels 20 definit pel nivell de 25 *lux
Que per al projecte l'eficiència energètica en calçada és de (9309m2 x11 *lux) / 8.000W = 12,8 per
sobre dels 12,6 definit pel nivell de 11 *lux

Que per a la calçada la qualificació energètica es de 22.81 / 29= 0.786, classificació C.
Que per a la vorera la qualificació energètica es de 12.80 / 19= 0.673, classificació D.

7. NORMES
L’índex d’eficiència energètica es defineix com el quocient entre l’eficiència energètica de la
instal·lació i el valor d’eficiència energètica de referència en funció del nivell d’ il.luminància mitjana
en servei projectada, que s’indica en la següent taula.

Per a la redacció i elaboració d’aquest projecte s’ han tingut en compte les següents normes i
reglaments:
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, que aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07
- Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles (Ministerio de Fomento 2000)
- Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles según Dirección General de
Carreteras - Madrid. Ministerio de Fomento. Centro de publicaciones, 1999.
- Guía para la Reducción del Resplandor Luminoso Nocturno del Comité Español de
(CEI) de 1999.

Iluminación

- Recomendaciones para el Alumbrado de Vías Públicas, según la publicación núm. 12.2 del
Comité Internacional de Iluminación (TC-4.6) del 1977.
- Alumbrado y uniformidad de instalaciones de Alumbrado, según la publicación núm. 31 del Comité
Internacional de Iluminación (TC-4.6) del 1976.

De la qual s’ extrau la qualificació energètica:
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- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según Decreto 842/2002 de 2 de agosto (BOE
núm. 224, 18 de septiembre de 2002) e Instrucciones Complementarias.
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- Reglamento de Verificaciones y Regularidad en el Suministro de Energía, según Decreto del 12 de
mayo de 1954 (BOE del 15/10/54).
- Guía técnica de aplicación instalaciones de alumbrado exterior, GUIA-BT-09, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

8. CUADRES D’ENLLUMENAT ACTUALS AFECTATS

- Normas UNE-EN del instituto Nacional de Racionalización del Trabajo.
- Recomendaciones según UNESCA.
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8.2. CARRER PROVENÇA, QUADRE 19-03
8.1. CARRER PROVENÇA, QUADRE 19-01
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8.3. CARRER PROVENÇA, QUADRE 35-05
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8.4. CARRER PROVENÇA, QUADRE 38-06
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9. ESTUDIS LUMINOTÈCNICS
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9.2. CARRER PROVENÇA AMB CARRER AMPLE
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1. INTRODUCCIÓ
Al tractar-se d’un projecte en una zona consolidada, la majoria de serveis són presents al
àmbit d' actuació. S’ha fet una campanya de recollida d’informació amb les corresponents
Companyies. D’igual forma s’ha demanat les possibles actuacions necessàries per part
d’aquestes per que no quedin afectats els seus serveis.
A continuació es presenta el llistat de companyies de serveis a les quals s’ha demanat
informació de les seves xarxes: Fecsa-Endesa, Gas Natural, Telefònica, Aigües de Terrassa,
Ono, Vodafone, Serveis Municipals (clavegueram, enllumenat).
A continuació es detalla per cadascuna de les diferents Cies, els serveis existents, i es
numeren de manera correlativa. Per a cadascun dels serveis es fa una petita fitxa en la que
es descriu i es detalla si te afecció o no i la manera de substituir-lo o modificar-lo si resulta
afectat així com el cost de la substitució corresponent. A més a més s’adjunten plànols dels
serveis existents i de la seva substitució si es necessari.
També s’adjunta els plànols de serveis aportats per les empreses subministradores i s’inclou
la correspondència amb les diferents companyies a la notificació realitzada per l’Ajuntament,
mitjançant la qual se’ls demanava la informació de les línies existents.
El present annex desenvolupa tant els serveis afectats que s’han de regularitzar a l’obra com
poden ser línees aèries de serveis i xarxes soterrades antiquades, com els serveis que
resulten afectats de la nova alineació de la urbanització.
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2.1.1. Estat actual / línees afectades

2. FECSA-ENDESA
Fecsa-Endesa disposa una sèrie de línies soterrades tant de baixa tensió com de mitja tensió a la
zona que quedaran afectades. Un cop obtinguts els plànols de la xarxa d’electricitat existent a l’àmbit
objecte d’estudi, s’ha observat que hi ha diverses afectacions d’aquest servei.
S’han tingut diverses converses amb els tècnics de la companyia Fecsa-Endesa per tal de trobar la
millor solució possible. Fecsa-Endesa ha presentat un estudi tècnic-econòmic de la solució a
executar, que es mostrarà a continuació.
Aquesta solució consta en el soterrament i grapejat per façanes de les línees actuals que són aèries i
transcorreixen sobre suports pals o palometes.
A continuació es presenta la documentació gràfica de tot el procés, des de la petició dels plànols de
la companyia Fecsa-Endesa fins a la proposta tant a nivell de plànols com a nivell econòmic de les
remodelacions a realitzar.
2.1. Afectació nº1, soterrament de línees aèries.

DESCRIPCIÓ
El conjunt de subministrament de baixa tensió del carrer no es homogeni, sent una part soterrat i
actualitzat i algunes part amb subministrament aeri recolzats sobre pals.
AFECCIÓ
Per aconseguir eliminar el conjunt de pals a la nova urbanització es soterrarà les línees aèries sota
criteri de la Companyia..
REPOSICIONS
Tots els trams aeris seran soterrats sota criteris e Companyia. De forma general tots els trams aeris
que estan entre trams soterrats el nou trem serà soterrat sota vorera. De forma general tots els trams
aeris que estan entre trams grapejats a façana el nou trem serà grapejat façana.
CROQUIS I DETALLS
A continuació es mostra un croquis de les línies afectades.
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2.1.3. Valoració econòmica tot client
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2.1.4. Valoració econòmica tot Companyia
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2.2. Afectació nº 2, desplaçament línea B.T.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una línia de Baixa Tensió que actualment transcorreix per la calçada de Provença entre
carrer de les Balears i Rambla Francesc Macià costat est.
AFECCIÓ
Amb la nova línea de vorada i la alineació d’arbres que es disposa després queden afectats 30ml de
conductors de línea de BT soterrada.
Aquesta afectació queda resolta amb l’execució del soterrament de les línees de BT però s’haurà de
tenir en compte per fer-la abans de la plantació dels arbres.
REPOSICIONS
Es planteja la substitució de la línea afectada per un nou tram que es resituara dins de l’espai vorera
a la mateixa vorera per un nou tram de circuit format per un conductor d’alumini de designació UNE
RV 0,6/1 kV de 3x1x240+150 mm2 de secció.
CROQUIS I DETALLS
A continuació es mostra un croquis de la línia objecta d’aquesta afecció núm. 2.
Estat actual / línees afectades
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2.3. Xarxa complerta B.T.
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2.4. Xarxa complerta A.T.
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3.2. Proposta de soterrament

3. TELEFONICA
Telefònica disposa una sèrie de línies de subministrament a la zona tant soterrades com aèries.
Aquestes ultimes que quedaran afectades i seran soterrades i eliminats els e¡seus suports. Un cop
obtinguts els plànols de la xarxa d e telefònica existent a l’àmbit objecte d’estudi.
S’han tingut diverses converses amb els tècnics de la companyia de Telefònica per tal de trobar la
millor solució possible. Telefònica ha presentat un estudi tècnic-econòmic de la solució a executar,
que es mostrarà a continuació.
Aquesta solució consta en el soterrament i creuament de calçades per alimentar les escomeses
afectades.
El contractista anirà a recollir el material subministrat per Telefònica sense càrrec per l’obra
A continuació es presenta la documentació gràfica de tot el procés, la proposta tant a nivell de
plànols com a nivell econòmic de les remodelacions a realitzar.
3.1. Afectació nº1, soterrament de línees aèries.

DESCRIPCIÓ
El conjunt de subministrament del carrer no es homogeni, sent una part soterrat i actualitzat i algunes
parts amb subministrament aeri recolzats sobre pals.
AFECCIÓ
Per aconseguir eliminar el conjunt de pals a la nova urbanització es soterrarà les línees aèries en els
creuaments, sota criteri de la Companyia..
REPOSICIONS
Tots els creuaments aeris seran soterrats sota criteris e Companyia. De forma general tots els trams
aeris que estan entre trams soterrats el nou tram serà soterrat sota vorera. De forma general tots els
trams aeris que estan entre trams grapejats a façana el nou trem serà grapejat façana.
CROQUIS I DETALLS
A continuació es mostra un croquis de les línies afectades.
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3.2.1. Valoració econòmica / conveni de col·laboració
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4. AIGÜES DE TERRASSA
Aigües de Terrassa disposa una sèrie de col·lectors de distribució urbana d’aigua potable que en part
estan fora dels estàndards actuals sent aquests de fibrociment per lo que seran enretirats.

4.1.1. Xarxa actual

Els treballs d’obra mecànica de reposició de la xarxa, així com la retirada de fibrociment i provisionals
en cas d’ésser necessaris seran executats per Aigües de Terrassa. L’obra civil està inclosa en el
pressupost del present projecte. Per tant l’empresa haurà de coordinar-se amb l’empresa d’Aigües de
Terrassa, havent-se de tenir en compte al fer les ofertes per executar els treballs, ja que no podrà ser
objecte de reclamació posterior.
4.1. Afectació nº1, actualització de canonades de fibrociment.

DESCRIPCIÓ
Gracies a les obres d’urbanització la companyia preveu fer la millora de la xarxa i la substitució de las
canonades que en l’actualitat son de fibrociment.
AFECCIÓ
Quedaran afectades totes les canonades de fibrociment dintre de l’àmbit d’actuació. Encara que es
considera una única afectació la Companyia a decidit dividir l’afectació en sis actuacions
diferenciades les qual enumera als plànols proporcionats per la mateixa.
Actuació 1: entre carrer Caparà i carrer Bartrina.
Actuació 2: entre carrer Ample i carrer Manresa.
Actuació 3:entre carrer Manresa i carrer Balears.
Actuació 4: entre carrer Calsina i Carrer Roig i Ventura.
Actuació 5: entre carrer Roig i Ventura i carrer Bejar.
Actuació 6: entre carrer Roig ventura i Bejar.
REPOSICIONS
Es reposaran els sis trams per canonades de fosa duptil segons nomes de companyia.
CROQUIS I DETALLS
A continuació es mostra un croquis de les línies afectades.
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4.1.2. Proposta de reposició
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5. CLAVEGUERAM
L’ Ajuntament disposa de tot el sistema de clavegueram segons de les reunions mantingudes amb els
tècnics del mateix es considera que de forma general esta en bon estat. Un cop obtinguts els plànols
de la xarxa de clavegueram i amb la nova disposició dels elements urbans s’ha detectat una
afectació.
La afectació es produeix en un col·lector secundari situat lateralment a la vorera est del tram del
carrer Provença entre carrer de les Balears i Rambla Francesc Macià.
S’han tingut diverses converses amb els tècnics del ajuntament per tal de trobar la millor solució
possible a la afectació presentada.
Aquesta solució consta de la eliminació del col·lector afectat per connectar les escomeses
domiciliares al col·lector central i principal existent al carrer.
5.1. Afectació nº1, eliminació de col·lector secundari / restitució escomeses.

DESCRIPCIÓ
El col·lector secundari i lateral situat a prop de la vorera est quedarà afectat per la nova alineació
d’arbres entre el carrer de les Balears i Rambla Francesc Macià. Aquest col·lector es un col·lector
secundari de poc entitat que només reculleix les aigües negres de la façana on es situa.
AFECCIÓ
El col·lector queda afectat per la nova implantació de la alineació de vorada i arbrat viari, quedant tos
ells a la mateixa traça.
REPOSICIONS
S’haurà`d’eliminar i extreure el col·lector actual per portar i connectar totes les escomeses
aparescudes al col·lector existent central de formigó i diàmetre nominal 60cm. 600mmic s e
Companyia. De forma general tots els trams aeris que estan entre trams soterrats el
CROQUIS I DETALLS
A continuació es mostra un croquis de les línies afectades.
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6. GAS NATURAL
La companyia Gas Natural disposa de tot un sistema de xarxa de distribució de gas natural en
diverses pressions de servei (baixa, baixa B, Alta B).
La afectació es produeix en un tram de carrer on coincideix una canonada de gas d’acer de 6’’ i
pressió alta B.
6.1. Afectació nº1, canvi de traça de canonada acer 6’’.

DESCRIPCIÓ
La mencionada canonada de 6‘’ entre els carrers Ample i carrer doctor Calsina circula per l’ actual
calçada però que amb el canvi de secció passarà a estar molt popera al espai escossell sense envairlo.
AFECCIÓ
No es preveu quedi afectat.
REPOSICIONS
No es preveu reposició
CROQUIS I DETALLS
A continuació es mostra un croquis de les línies afectades.
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7. ONO

7.1.1. Estat actual / línees afectades

La companyia ONO disposa de tot un sistema de xarxa de distribució del seu servei que
transcorreixen pel carrer Provença, gran part per l’ actual calçada amb 6 conductes de diàmetre
125mm.
La afectació es produeix en un únic tram de carrer on coincideix amb la nova alineació d’arbres. La
zona d’afectació es situa entre el carrer Poetessa Caparà i carrer Bartrina.
7.1. Afectació nº1, canvi de traça de prisma de 6 conducte de 125mm de diàmetre.

DESCRIPCIÓ
La mencionada traça de 6cx125 queda afectada per la canonada de 6‘’ entre els carrers Ample i
carrer doctor Calsina circula per l’ actual calçada però que amb el canvi de secció passarà a coincidir
amb la zona reservada per a la col·locació d’arbres.
AFECCIÓ
La afectació es produeix en un únic tram de carrer on coincideix amb la nova alineació d’arbres. La
zona d’afectació es situa entre el carrer Poetessa Caparà i carrer Bartrina.
REPOSICIONS
No es preveu fer cap tipus de reposició, el que es farà en obre son cates per situar-la exactament i
funció de la ubicació es decidirà si traslladar la línia d’arbres o anul·lar-la.
CROQUIS I DETALLS
A continuació es mostra un croquis de les línies afectades.
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8. F.O. VODAFONE
La companyia VODAFONE disposa de tot un sistema de xarxa de distribució i transport del seu servei
de fibra òptica que transcorreixen pel carrer Provença, gran part per l’ actual calçada paral·lel al
servei d’ONO. Totes dues xarxes trancorreixen per la part est de la calçada

8.1.1. Estat actual / línees afectades

8.1. Afectació nº1, canvi de traça de prisma de fibra òptica.

DESCRIPCIÓ
La mencionada traça de fibra transcorreix per la part est de la calçada paral·lel a la xarxa de ONO.
Aquesta xarxa disposa de .pericons a cada carrer perpendicular.
AFECCIÓ
La afectació es produeix en un dos trams de carrer on coincideix amb la nova alineació d’arbres.
Tram entre carrer Poetessa Caparà i carrer Ample.
Tram entre carrer Historiador Cardús i Rambla Francesc Macià.
REPOSICIONS
No es preveu fer cap tipus de reposició, el que es farà en obre son cates per situar-la exactament i
funció de la ubicació es decidirà si traslladar la línia d’arbres o anul·lar-la.
CROQUIS I DETALLS
A continuació es mostra un croquis de les línies afectades.
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9. SEMAFORITZACIÓ
L’ajuntament disposa de dues cruïlles semaforitzades ( cruïlla Provença-Bartrina i Provença-Bejar).
DESCRIPCIÓ
El grup semafòric del carrer Bartrirna regula el conjunt de transit tant de automòbils com de vianants.
La cruïlla semafòrica de Provença-Bejar regula igualment el conjunt del transit d’ automòbils i
vianants.
De les converses sortides en la fase disseny amb els tècnics de l’ajuntament (Moblitat) s’acorda que
la semaforització de la cruïlla Bartrina serà eliminada i es mantindrà reposant-la de forma idònia la
cruïlla semafòrica amb Bejar.
9.1. Afectació nº1, canvi de situació semàfors.

AFECCIÓ
La afectació es produeix en el dos grups semafòrics; s’elimina la cruïlla Bartrina i es recol.loca el grup
situat a Bejar.
REPOSICIONS
Es respondrà el mencionat grup de xamfrà Bejar amb mateixes característiques que les actuals.
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10. VALORACIO DE LES AFECCIONS
Les valoracions que s’inclouen aquí son les que es paguen directament a les Cies, estan la resta de
feines incloses dins la valoració feta en el propi projecte.

FECSA-ENDESA
TELEFONICA

25.320,85 €
3.782,35 €

AIGÜES TERRASSA

----

CLAVEGUERAM

---

GAS NATURAL

---

ONO

---

VODAFONE

----

SEMAFORS

--------------------------

TOTAL

29.103,.20 €

L’import de les reposicions a pagar directament a les Cies de serveis puja a la quantitat de VINT-INOU MIL CENT TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS. En aquesta xifra ja esta inclòs l’IVA
corresponent.
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1. INTRODUCCIÓ
EL present annex es redacta seguint lo establert a l’ art. 132 del reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques ,aprovat al RD 1098/2001 del 12 d’octubre de 2001 i
apartat 1 paràgraf e) del article 107 de la llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
Fent constar de caràcter orientatiu la programació de l’obra.
En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total
d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses:
-

El conjunt de l’obra s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats.

-

Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats a la
justificació de preus, o un múltiple dels mateixos.

-

S’han considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables.

-

Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.

-

Climatologia de la província de Barcelona, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els
rendiments de les possibles condicions climatològiques adverses.

Al tractar-se d’una zona totalment edificada i urbanitzada, les obres cal planificar-les d’entrada de
manera que puguin ser compatibles amb les necessitats dels seus usuaris (accés permanentment a
les vivendes, accés dels vehicles als aparcaments existents, facilitar la feina als establiments
comercials existents, etc..). Sent aquestes obres executades en diferents fases.
La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui
segons s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per l’Ajuntament i després
passarà a ser contractual.
No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la
modificació, sempre serà possible amb el consentiment de la Administració.
El que hem previst, son cinc fase d’actuació d’acord amb les previsions pressupostaries i temporals
que té l’Ajuntament. Aquestes fases inclou la total remodelació del carrer Ample entre Rambla
Francesc Macià i Av. Bejar. Degut a la facilitat d’implantació de l’activitat i obra, com el menor volum
de tasques en aquesta zona. Aquesta part es farà per fases.
S’ha previst fer-la de manera que primer es facin els treballs de la vorera costat oest (façanes
consolidades) fent la zona vorera i embornals, un cop aquests acabats es facin els treballs a la vorera
costat est (futur Parc) i per últim el paviment de calçada. Aquesta part es farà per fases.
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El camí crític en aquesta zona pot ser la coordinació amb les companyies de serveis i els seu serveis
afectats preveient que quedar afectat el servei de Aigües de Terrassa.
Una segona part molt diferenciada seguirà un procediment equivalent al tram anterior fent les obres
del carrer entre Rambla Francesc Macià i Poetessa Caparà. En aquest tram a part de les tasques de
la fase anterior s’hauran de fer uns nous col·lectors de pluvials que en la fase anterior no intervenen.
Aquesta part es farà per fases.
El camí crític en aquesta zona igualment pot ser la coordinació amb les companyies de serveis i els
seu serveis afectats preveient que quedar afectat el servei de Aigües de Terrassa i Fecsa-Endesa.
Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats
d’obra més importants.
Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data
d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual.
El termini d’execució de les obres es fixa, en dotze (12) mesos distribuïts en cinc (5) fases.
Aquest termini de realització del projecte contempla una execució per fases per interferir el mínim
possible en el trànsit, conjunt dels veïns i usuaris del carrer mantenint recorreguts alternatius i
accessos a les diferents entrades respectant el codi d’accessibilitat.
Durant el termini d’execució el contractista s’haurà de coordinar com les corresponents companyies de
serveis afectats per porta a terme les corresponents afectacions de serveis.

En cas que s’executi el projecte separat en les 3 fases descrites en l’apartat 3 de la memòria, els
terminis per a cada fase seran (s’adjunta la planificació al final d’aquest annex):
•

Fase 1, de c. Ample a Rambla Francesc Macià: 8 mesos

•

Fase 2, de Rambla Francesc Macià a avinguda Béjar: 8 mesos

•

Fase 3, de Poetessa Caparà a c. Ample: 6 mesos

PLA D’OBRA
A08 PLA D'OBRA.doc
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2. PROGRAMES DE TREBALLS

PROJECTE EXECUTIU
DE LA MILLORA DE LA
URBANITZACIÓ DEL
CARRER PROVENÇA
(TERRASSA)

ACTIVITAT
1er MES

2on MES

3er MES

4art MES

5è MES

6è MES

7è MES

8è MES

9è MES

10è MES

11è MES

12è MES

INSTAL·LACIÓ I REPLANTEIG

FASE 1ª

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
SERVEIS AFECTATS
SEMÀFORS
INSTAL·LACIÓ I REPLANTEIG

FASE 2ª

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
SERVEIS AFECTATS
SEMÀFORS
INSTAL·LACIÓ I REPLANTEIG

FASE 3ª

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
SERVEIS AFECTATS
SEMÀFORS
INSTAL·LACIÓ I REPLANTEIG

FASE 4ª

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
SERVEIS AFECTATS
SEMÀFORS
INSTAL·LACIÓ I REPLANTEIG

FASE 5ª

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
SERVEIS AFECTATS
SEMÀFORS
COORDINACIO SEGURETATI SALUT
CONTOL DE QUALITAT

PLA D’OBRA
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En cas que s’executi el projecte separat en les 3 fases descrites en l’apartat 3 de la memòria, s’adjunta a continuació la planificació corresponent a cada fase:

Fase 1, de c. Ample a Rambla Francesc Macià: termini 8 mesos
PROGRAMA DE TREBALLS EXECUCIÓ FASE 1 (de carrer Ample a Rambla Francesc Macià)
ACTIVITAT

1er MES

2on MES

3er MES

4rt MES

5è MES

6è MES

7è MES

8è MES

7è MES

8è MES

INSTAL.LACIÓ I REPLANTEIG
TRAM 1

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
Instal.lacions i serveis afectats
INSTAL.LACIÓ I REPLANTEIG
TRAM 2

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
Instal.lacions i serveis afectats
INSTAL.LACIÓ I REPLANTEIG
TRAM 3

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
Instal.lacions i serveis afectats
INSTAL.LACIÓ I REPLANTEIG
TRAM 4

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
Instal.lacions i serveis afectats

SEGURETAT I SALUT
CONTROL QUALITAT

Fase 2, de Rambla Francesc Macià a avinguda Béjar: 8 mesos
PROGRAMA DE TREBALLS EXECUCIÓ FASE 2 (de Rambla Francesc Macià a avinguda Béjar)
ACTIVITAT

1er MES

2on MES

3er MES

4rt MES

5è MES

6è MES

INSTAL.LACIÓ I REPLANTEIG
TRAM 1

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
Instal.lacions i serveis afectats
INSTAL.LACIÓ I REPLANTEIG
TRAM 2

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
Instal.lacions i serveis afectats
INSTAL.LACIÓ I REPLANTEIG
TRAM 3

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
Instal.lacions i serveis afectats
INSTAL.LACIÓ I REPLANTEIG
TRAM 4

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
Instal.lacions i serveis afectats

SEGURETAT I SALUT
CONTROL QUALITAT
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Fase 3, de Poetessa Caparà a c. Ample: 6 mesos
PROGRAMA DE TREBALLS EXECUCIÓ FASE 3 (de Poetessa Caparà a carrer Ample)
ACTIVITAT

1er MES

2on MES

3er MES

4rt MES

5è MES

6è MES

INSTAL.LACIÓ I REPLANTEIG
TRAM 1

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
Instal.lacions i serveis afectats
INSTAL.LACIÓ I REPLANTEIG
TRAM 2

DEMOLICIONS
CLAVEGUERAM
PAVIMENTS
ENLLUMENAT
ACABATS
Instal.lacions i serveis afectats

Seguretat i Salut
Control Qualitat

PLA D’OBRA
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1. CRITERIS DE PROJECTE
Els criteris bàsics per a la senyalització d’aquest Projecte han estat, pel que respecta als itineraris de
direccions a senyalitzar, els exposats en el Manual de Senyalització Exterior de la Generalitat de
Catalunya, i per les senyals de trànsit els criteris exposats pel Ministeri de Foment en el catàleg de
senyals i la Normativa 8.1.I.C. de la Instrucció de carreteres, en les parts que es poden utilitzar per a
àmbits urbans.
El Manual de Senyalització Exterior de la Generalitat de Catalunya està dividit en tres parts. La
primera, anomenada IMATGE GRÀFICA DE LA SENYALITZACIÓ EXTERIOR, inclou, a part d’unes
bases del projecte de senyalització, la normativa d’aplicació del projecte de senyalització, i un catàleg
de tipografia, números, fletxes, pictogrames i colors, a més d’unes convencions proposades pel servei
d’Assessorament Lingüístic de la Direcció General de Política Lingüística per a la senyalització de les
vies públiques, i d’un annex on s’indiquen les recomanacions en el moment de fer les comandes.
En el segon volum SUPORTS I ANCORATGES PER A LA SENYALITZACIÓ EXTERIOR s’inclouen
unes bases del projecte de suports i ancoratges per a la senyalització en el trajecte, uns aspectes del
programa de disseny i un catàleg de suports per a la senyalització en el trajecte.
El tercer llibre, SENYALITZACIÓ IN SITU PER A EXTERIORS, fa referència a la fi del trajecte i la
destinació. En el nostre cas té poc interès.
Seguint els criteris exposats en aquests punts hem escollit un tipus de senyalització apta per a vies,
escollint com a receptor el conductor i indirectament el vianant. Amb això tenim que la llargada dels
plafons és de 140 cm, i l’alçada de 17,5 cm, o 35 cm quan sigui doble. L’alçada de la tipografia serà de
10 cm, i la distància fins la que serà llegible de 44 metres. Serà capaç d’incloure tot tipus
d’informacions.
Disposarem dos tipus de suports:

A 09 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ
ANNEX 09

•

Quan els disposem a les voreres o a altres llocs accessibles als vianants seran banderoles
(un suport simple), amb una alçada total de 3,15 metres. Podran contenir un màxim de 5
plafons, deixant una alçada lliure mínima de 2,20 metres. El suport serà circular de 110/16 de
diàmetre, amb tub de ciment de poliester. Els materials del suport seran de perfils d’acer
laminats en calent, i els materials dels indicadors d’alumini extrusionat. El pes màxim serà de
280 kp, i el moment flector màxim en els daus de fonaments serà de 916 mkp.

•

Quan es col·loqui a llocs inaccessibles als vianants, es disposaran elements de suport
dobles, situant els plafons a una alçada mínima del terra de 52,5cm, arribant a un màxim de
140cm, que representa un màxim de 5 plafons senzills. Els suports seran perfils d’acer
laminats en calent, i els materials dels indicadors d’alumini extrusionat. El pes màxim serà de
70 kp i el moment flector màxim en els daus de fonament serà de 165 mkp.
Pàgina 5 de 7
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Cal destacar que per cada barra es podran incloure un màxim de 17 símbols per ratlla.

El tipus de lletra utilitzada serà, tant pels números com per les lletres, la Helvètica condensada Semimedium.

Pel que fa els colors, s’han tingut en compte les següents consideracions:
1. del fons:
•

Blau: en informacions geogràfiques a les autopistes

•

Blanc: en informacions geogràfiques a les carreteres

•

Gris: en informacions de serveis

•

Beige: en informacions del patrimoni d’interès

•

Groc pàl·lid: en informacions industrials, comercials i hoteleres

2. dels elements tipogràfics:
•

Blanc: en informacions geogràfiques a les autopistes

•

Blau: en la resta d’informacions

3. del fons dels caixetins:
•

Vermell: en carreteres nacionals

•

Verd: en carreteres comarcals

•

Groc: en carreteres locals

4. del fons del pictograma
•

Blanc: en tots els casos

5. del color del pictograma
•

Vermell: en la creu d’urgències

•

Blau: en la resta de casos

L’adequació dins els plafons es farà, primerament, pel color del fons dels mateixos, ordenats de la
següent forma: blau, blanc, gris, beige i groc pàl·lid. A continuació, s’ordenaran per les fletxes, essent
l’ordre el següent: recta, obliqua a l’esquerra, horitzontal a l’esquerra, obliqua a la dreta i horitzontal a
la dreta.
Els sentits dels carrers es poden veure en els plànols de senyalització que s’adjunten en el Projecte.

2. SENYALITZACIO
2.1. Senyalització horitzontal

Pel que a les formes i dimensions de les marques vials, el document més important en el que ens hem
basat pel disseny de les mateixes és la Instrucció de Carreteres 8.2-IC “Marcas Viales”, d’on hem
escollit els diferents tipus de línies que es pintaran damunt del paviment.
En els plànols de senyalització es descriuen i situen les diferents marques vials necessàries per
aquest projecte.
Les característiques i materials a emprar per a l’execució de les diferents marques vials estan
definides en l’apartat corresponent del Plec de Condicions. En concret les utilitzades seran les
següents:
-

Línia separadora de carrils continua de 10 cm d’amplada (M-2.1)

-

Línia separadora de sentits de la calçada de 10 cm. d’amplada (M-2.2)

-

Línia separadora de carrils discontinua de 10 cm. d’amplada (M-1.2)

-

Marques per a senyalitzar passos de vianants (M-4.3)

-

Marca de cediu el pas (M-6.5)

Totes les marques seran de color blanc.
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2.2. Senyalització vertical

Pel que fa al disseny, situació, dimensions, cartells, inscripcions, pictogrames, colors, etc…, de
senyals normatives, el document més important en el que ens hem basat és la Instrucció de
Carreteres 8.1-IC “Señalización Vertical”.
Les dimensions dels suports i fonaments dels cartells i senyals, s’han realitzat seguint també la
normativa vigent.
En els plànols del Projecte, es pot veure la situació i les característiques de totes les senyals i cartells.

3. SEMAFORITZACIO
La reurbanització del sector comporta varis canvis de circulació i sobre tot de gestió de la mateixa. Al
carrer Bartrina i sota el criteri de l’ Ajuntament s’elimina la cruïlla semafòrica existent per ser
gestionada mitjançant senyalització horitzontal i vertical.
A la cruïlla de Bejar es mante la semaforització només desplaçant-la segons la nova ubicació de l’
urbanització projectada.
Lo aquí exposat esta definit amb major concreció al document 2 plànols i al corresponent annex de
serveis afectats.
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
El present annex té com a objectiu definir les diferents actuacions necessàries per a portar a
terme al projecte executiu d’urbanització del carrer Provença al terme municipal de Terrassa.
La integració de les plantacions en el disseny d’una urbanització no s’ha de contemplar com
un element aïllat i addicional, ja que són bastants les funcions que desenvolupen variables
segons el tipus de paisatge urbà, i per tant han de tenir un tractament semblant al d’altres
aspectes integrants en el disseny global d’aquesta urbanització.
A més del caràcter purament ornamental de les plantacions situades en els vials i zones
enjardinades, també acompleixen altres funcions, com per exemple les següents:
-

Reforç

d’aspectes

funcionals

i

infraestructurals:

avís

d’interseccions

(glorietes,

creuaments...), canvis de secció transversal...
-

Senyalització de punts singulars: pas de vianants, mitjana...

-

Amagar aspectes estàtics negatius.

-

Reforç i contrast del volum de les edificacions respecte el volum de les masses de
plantacions.

-

Contrast de forma, volum, textura i color amb altres elements del disseny urbà
(especialment edificacions).

-

Creació, per a elles mateixes, de zones urbanes singulars (passeigs, parcs, ...).

-

Introducció d’elements vius i canviants (variació estacional), dins d’un marc inhòspit i dur.

-

Creació de barreres de protecció contra el soroll, l’accés de soterrament, la contaminació
de l’ambient, vent...

Annex 10 – JARDINERIA, REG i MOBILIARI URBÀ
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2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTUACIÓ

foranies, ben adaptades, amb poques necessitats de manteniment i de fàcil assentament.
D’aquesta manera s’eviten fallides i necessitat de reposició, cosa que influirà positivament tant

Per a la realització del condicionament del paisatge de la urbanització es duran a terme una
sèrie d’actuacions que es descriuen tot seguit, i que es poden distingir en la plantació lineal
d’arbres en vials, col·locació de jardineres. Per més detall de les plantacions proposades
veure el Document 2: plànols.

en l’estalvi de temps com de costos d’implantació.
Per a realitzar la selecció d’una espècie adaptada a l’ambient que l’envolta s’han tingut en
compte els següents paràmetres:
-

2.1

Substrat:

PLANTACIONS LINEALS EN VIALS
•

Espècie indiferent a la naturalesa del substrat (I).

•

Espècie que viu en substrats àcids (A).

•

Espècie que viu en substrats bàsics (B).

•

Espècie que viu en substrats salins (S).

•

Espècie que viu en substrats guixosos (G).

•

Espècie que viu en substrats humits (H).

Es realitzaran plantacions lineals al llarg del passeig de la Pollancreda, utilitzant els mateixos
arbres que es troben en altres indrets d’aquest passeig. Aquestes plantacions lineals es faran
de la següent manera:
-

Els arbres destinats a les plantacions lineals són els Prunus cerasifer nigra,
Liriodendrom Tulipea, Acer Freemanl, Tamarix, Ligustrum japonicum, Nerium oleander,
Laurus nobilis, Photinia fresari. i es situaran cada 10 metres aproximadament en la
mateixa vorera, la disposició respecte la vorera contraria serà al portell.

Els Escossells metàl·lics d'acer galvanitzat , estaran formats per pletina de 20 cm d´alçària
i 10 mm de gruix amb potes d´ancoratge sobre base de formigó HM-20 disposan d’unes

-

Clima tèrmic: Tmitja del mes més fred = 0,5 · (Tmàx del mes més càlid + Tmín del mes més fred):

mides de 1.2x0.8m. La distància entre escossells serà d’uns 10 metres aproximadament,
encara que aquesta separació pot variar en alguns casos per tal d’obtenir una distribució

•

Tmitja < 15 - Clima fred (F).

•

Tmitja entre 15 i 20 - Clima temperat (T).

•

Tmitja >20 - Clima càlid (C).

homogènia en les alineacions d’un mateix vial o per altres condicionats (diferents seccions
transversals, localització del sistema d’enllumenat, guals, etc.). Es col·locaran a la part
exterior de les voreres dels vials, existint sempre una distància entre l’eix de l’arbre i el
carrer de 0,5m, per deixar així l’espai suficient pel peu arbori.

3 SELECCIÓ D’ESPÈCIES

-

Clima, segons humitat (precipitació any, sequera d’estiu):
•

En la selecció de les espècies s’ha tingut com a recomanació general el de màxima adaptació

Estiu humit:

Precipitació any elevada
No sequera d’estiu definida

possible al medi, escollint entre espècies pròpies del clima mediterrani, tant autòctones com
Annex 10 – JARDINERIA, REG i MOBILIARI URBÀ
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> 600m

Humitat de l’aire > 65%
•

Estiu semi-sec. Condicions intermitges

•

Estiu sec i hivern més o menys humit

Amb aquests paràmetres i els valors climatològics i edafològics de Sant Adrià de Besòs, s’han
obtingut les espècies més idònies al medi, les quals s’inclouen posteriorment d’acord amb el
quadre de selecció.

Precipitació anual > 300mm
La zona d’actuació del projecte es caracteritza per un clima Mediterrani sec-subhumit. A l’estiu
Sequera d’estiu
Humitat < 40%, excepte en el litoral
•

les precipitacions són escasses, mentre que la tardor és l’estació més plujosa. Els valors
mitjos de les seves variants climàtiques els següents:

Clima àrid, sec tot l’any

Temperatura mitjana anual

16 - 17ºC

Amplitud tèrmica anual

De 14 a 15ºC

Precipitació mitjana anual

500 – 600mm

Règim pluviomètric estacional

TPHE

Dèficit hídric anual

200 – 300mm

ETP

712 a 855mm

Temperatura mitja del mes més fred

9 – 10ºC

Temperatura mitja del mes més càlid

24 – 25ºC

< 20 Dies de pluja a l’any
Precipitació < 300mm

-

Altituds:
•

Estiu humit i sec
Des del nivell del mar a 600m
De 600m a 1000m

Per últim, i referent a l’altimetria, el terme municipal de Terrassa es troba situat a 214 metres
per sobre del nivell del mar.

> 1000m
•

Estiu sec

Amb els anteriors valors, s’han seleccionat unes espècies que es desenvolupin en un clima
temperat i a una altura per sota dels 1500m. A més, s’ha tingut en compte que fossin espècies

Des del nivell del mar a 500m
500m a 1200m

adaptades a diferents tipus de substrats i que poguessin romandre a l’exposició del sòl.
També s’ha considerat que fossin unes espècies de baix requeriment hídric, i resistents als
estius secs.

> 1200m
•

Àrid
Des del nivell del mar a 600m
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3.1

 En els seus òrgans o fusta pateixin plagues o malalties

DISPOSICIÓ DE LES PLANTACIONS

 En el “pa d’arrels” portin males herbes

Una vegada aplicat el criteri general de selecció, s’emplacen les espècies, tenint en compte la
seva talla i desenvolupament, aconseguint d’aquesta manera els fins i utilitats previstes dins
dels vials projectats.

 Hagin patit danys en l’arrencament o transport

Es distingeixen dos tipus de plantacions:

 No vinguin protegides amb l’embalatge adequat

-

Plantacions lineals són els Prunus cerasifer nigra, Liriodendrom Tulipea, Acer Freemanl,
Tamarix, Ligustrum japonicum, Nerium oleander, Laurus nobilis, Photinia fresari.

•

El transport s’organitzarà de manera que sigui el més ràpid possible, i amb la planta prou
protegida.

i es

situaran cada 10 metres aproximadament en la mateixa vorera, la disposició respecte la
vorera contraria serà al portell.

•

El nombre de plantes transportades des del viver al lloc de plantació ha de ser el que
diàriament pugui plantar-se. Quan això no sigui possible, es dipositaran les plantes en
rases, cobrint l’arrel i protegint la planta.

4 PLA D’ACTUACIONS O MANTENIMENT
•

en les mateixes, troncs i branques.

Un cop indicades les diferents actuacions a dur a terme en el projecte de plantació, es
descriuen a continuació les diferents operacions i la manera de realitzar cadascuna d’elles.
Així mateix s’indicarà l’època de plantació més recomanable segons grups d’espècies i per

•

El contractista estarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades per algunes de les
circumstancies abans esmentades.

últim el manteniment d’aquests grups respecte al reg i a la poda.
•
3.2

Durant la preparació es vigilarà que no s’assequin les arrels i s’evitaran esquerdes i danys

ACTUACIONS PREVISTES

Es realitzarà una reposició de “martras” (individus morts) després de tres mesos de la
plantació (arbrets, arbusts i plantes tapitzants). De la mateixa manera, es realitzarà una
nova plantació d’aquells arbres que hagin mort en el període de garantia

S’inclouen una sèrie de recomanacions generals que convé tenir en compte en tot projecte de
plantacions.
•

•

Es realitzarà una plantada en les zones dels talussos en les que no s’ha produït el
naixement de les plantetes.

La procedència de les plantes (vivers), han d’estar en un lloc que reuneixi condicions
climàtiques i del mitjà físic en general, semblants a les de la zona del projecte.
3.2.1 PLANTACIONS

•

•

En totes les plantes existirà un equilibri entre la part aèria i el seu sistema radical

Les operacions i indicacions a seguir tant per a les plantacions lineals com per a les zones

(desenvolupament en raó a la seva edat), i que ha de ser repicat en viver.

planes de jardí, seran les següents:

Seran rebutjades les plantes que:
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•

Obertura del forat. S’excavarà un forat (dimensions aproximades 120x90x60), o

transport realitzat en la tardor presenta avantatges en els climes de llarga sequera estival i

s’efectuarà amb la major antelació possible sobre la plantació per a permetre la ventilació i

d’hiverns suaus, perquè al arribar l’estiu la planta ha emès ja les noves arrels i està en millors

la desintegració del terreny. Es retiraran les roques i demés obstruccions. S’aplicarà

condicions per afrontar la calor i la falta d’aigua.

separadament la terra vegetal de subsòl per tal d’utilitzar-la posteriorment si reuneix unes
condicions acceptables.

Respecte als arbres i arbusts procedents de viver a “arrel nua” es poden plantar entre octubre
i març. En el cas d’haver de ser plantats a la primavera, és necessari donar un reg més

•

Incorporació d’adobs i recobriment del forat. S’aniran tirant capes de sòl acceptable, es

abundant durant el primer any.

farà amb el mateix material excavat i en el cas contrari han d’enriquir-se amb terra vegetal
o fems.

Per a arbrets, arbusts i matolls en “pa de terra”, “test” o “contenidor” podran sobrepassar
aquesta data (octubre - març), estan disponibles durant tot l’any. En aquest cas, encara que

•

•

Els arbres i arbusts han de ser centrats i col·locats rectes a dins dels forats i a un nivell de

es plantin en primavera, a l’estiu no requeriran, almenys els arbusts i els matolls, una dosi

profunditat adequat.

major de reg que l’establerta pel seu manteniment.

La plantació amb “arrel nua” s’efectuarà com a norma general, amb arbres i arbusts de

3.2.3 MANTENIMENT

fulla caduca que no presentin dificultats en el seu arrelament. Es procedirà a eliminar
arrels malmeses, procurant de conservar el major nombre d’arreletes. Immediatament

Les operacions que s’hauran de dur a terme un cop realitzada la plantació, són les que

abans de la plantació es recomana submergir les arrels en una barreja de fang, adob i

s’indiques a continuació:

aigua. Finalment s’omplirà el forat amb terra adequada i suficient per l’assentament de la

•

planta.

3.2.3.1

La plantació amb “pa de terra” és obligat amb totes les coníferes d’algun desenvolupament



i per a les de fulles persistents. El “pa de terra” ha d’estar subjecte de forma convenient
per a evitar que s’esquerdi o es reprengui. Tots ells arribaran a peu d’obra amb un

Regs

Plantacions

A més del reg que es realitzarà en el moment de la plantació, s’efectuaran altres regs
posteriors per a assegurar el manteniment de totes les espècies.

corresponent embalatge adequat a la mida de l’exemplar. En tots els casos, l’embalatge se
separarà un cop col·locada la planta en l’interior del forat. A l’omplir el forat s’ha d’anar

Els regs es faran de tal manera que no descalcin a les plantes i en el cas de les zones de jardí

aprestant la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci el “pa de terra” que

i en els talussos que no es produeixin un rentat de sòl, ni donin lloc a erosions del terreny.

envolta les arrels.
Amb la finalitat d’evitar fortes evaporacions i d’aprofitar al màxim l’aigua, els regs s’efectuaran
3.2.2 ÈPOCA DE PLANTACIÓ

en les primeres hores de la matinada i en les últimes de la tarda i no es regaran en dies de
forts vents.

Com a norma general per a totes les plantacions, aquestes s’han de realitzar amb preferència
durant el període de repòs vegetatiu (tardor, hivern), però evitant els dies de gelades fortes, el
que condueix a excloure d’aquest període els mesos de desembre, gener i part de febrer. El
Annex 10 – JARDINERIA, REG i MOBILIARI URBÀ
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Com a dosis recomanen les següents:
3.2.3.2

Peus arboris (20 – 25) L/u segons la talla i desenvolupament.

Es fa referència als diferents tipus de podes:

Peus arbustius (10 - 15)L/u segons la talla i desenvolupament

•

Podes

•

Freqüència del reg

Encara que s’haurà d’atendre a les necessitats particulars de cada tipus de vegetació, sobre

Poda de plantació

El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars anuals, origina un desequilibri

tot en condicions climàtiques extremes (anys extremadament secs), la freqüència

entre les arrels i les parts aèries, aquesta, per tant, haurà de ser reduïda (podada) de la

recomanable de reg seria la següent:

mateixa manera que s’ha fet amb les arrels.

-

-

Es realitzarà un primer reg en el moment de la plantació per a totes les espècies (arbres,

Aquest tipus de poda es realitzen en tots els arbrets, arbusts de fulla caduca. Tot i això, les de

arbusts o matolls).

fulla persistent, no suporten aquest tipus de poda, així que no es realitzarà.

Posteriorment és recomanable com a mínim els següents regs fins l’arrelat definitiu dels

•

Poda de formació

individus, si qualsevol motiu no es comencés el programa de regs de manteniment.
S’aplicarà en general en tots els arbres i arbusts joves, sempre d’una manera suau, per tant
Arbres: Un primer reg als 20 dies de la plantació, un altre als 40 dies i almenys uns altres 3

fent la forma desitjada, que serà diferent a les alineacions lineals, respecte les zones amb

més repartits durant el seu primer període vegetatiu. La dosi serà la indicada anteriorment.

jardí. Dins d’aquesta poda de formació s’inclou l’aplicada amb aquest tipus de copa de viver i
que s’haurà de mantenir.

Freqüència mitja:
•
TIPUS

ARBRES

Poda de manteniment i neteja

ARBUSTS/MATOLLS
S’aplicaran en tots els arbres, arbusts i matolls, amb la finalitat d’eliminat totes aquelles

Abril i maig

1reg / 7dies

1reg / 3dies

branques, branquetes malaltes, així com els brots de cep que puguin sorgir en alguna de les
espècies utilitzades.

Juny, juliol, agost i setembre

1reg / 2dies

1reg / 2dies
Qualsevol de les podes abans esmentades, serà sempre una poda lleugera i ordinària per a

Octubre

1reg / 8dies

1reg / 4dies

plantes ornamentals i per tant podrà dur-se a terme en qualsevol època de l’any sense causar
maleses apreciables en els exemplars. De totes maneres és més recomanable evitar la poda
en primavera, realitzant-se millor en la resta de l’any. S’indicaran a continuació criteris que
convé sempre tenir en compte:
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•

Com a norma general la “poda de formació” es realitzarà a l’hivern sobre espècies de fulla

L’anell de degoteig d’arbre estarà formada per canonada de goter integrat autocompensant

caduca i la “poda de manteniment i neteja” a l’estiu coincidint amb l’aturada vegetativa.

tipus techline o equivalent de 2m oberta, amb goters cada 0,30m i set punt, finalitzada amb
tap terminal i collar de connexió a la xarxa, incloent la protecció amb tub de drenatge de

•

Haurà d’evitar-se de tallar branques molt gruixudes. Les branques que se suprimeixin

50mm i el soterrament a 20cm de superfície.

hauran de tallar-se el més ras possible del seu punt d’inserció.
Sistema d’automatització de la xarxa de reg: és disposarà de electrovàlvula amb sistema By•

La poda haurà sempre de mirar d’aconseguir la màxima ventilació i assolellat en totes les

pass manual/automàtic (tres vàlvules) aquesta operació s'efectuarà dintre d'un pericó de

parts de la planta.

50x50x50. És disposarà de programador elèctric autònom amb autonomia de 1a 2 anys per
tems de reg de 1min a 12h, programa D, vuit arrancades per dia, horari de reg amb rellotge de

•

Els arbres i arbusts que floreixen en les branques de l’any es podaran a la tardor, i aquells

365 dies.

que floreixin en les branques de l’any passat, immediatament després de la floració.
3.2.5 FORMACIÓ D’ESCOCELS
3.2.3.3

Tractament de ferides i fitosanitaris
Es formaran escocells metàl·lics d'acer galvanitzat , amb pletina de 20 cm d´alçària i 10 mm

Les ferides produïdes per les podes o per unes altres causes, de ser possible hauran de ser

de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim anclant-lo amb base de formigó

recobertes per un “màstic antisèptic” amb la finalitat d’evitar la penetració d’aigua, la infecció i

HM-20.

la putrefacció.
Per evitat caigudes i accidents es reomplirà l’interior de l’escocell amb paviment continu de
Respecte als tractaments fitosanitaris, s’hauran de realitzar oportunament els tractaments

4cm de grava decorativa amb resines i 4cm de grava drenant per protecció d'escocells,

preventius de plagues i malalties corrents en la zona, si es que s’hi detecta qualsevol

muntat 'in situ' resultant superfície llisa i antilliscant, estructura restarà drenant.

símptoma o atac en la plantació.

3.2.4 INSTAL·LACIONS DE REGS PER DEGOTEIG
Es disposaran 60 unitats d’arbres, amb un consum d’uns 5l/h per individu i 31 jardineres amb
diferents espècies arbustives, a les quals caldrà fer arribar la xarxa de reg.
De les vàlvules actuals de l’aigua freàtica sorgiran les xarxes primàries, és a dir, una per cada

5 MOBILIARI URBÀ

A continuació es defineix la totalitat de mobiliari urbà amb que es dotarà l’àmbit d’actuació i
que juntament amb la jardineria, tenen com a objectiu el condicionament paisatgístic i
l’activitat d’oci. La ubicació exacta de cada unitat se pot observar al Document 2. Plànols.

vàlvula. En cadascuna d’aquestes es disposarà un comptador d’aigua a pericó de
0.60x0.60x0.60. Les canonades principals seran de diàmetre de 50mm en els trams de

5.1

BANCS

longitud màxima 150m. D’aquestes canonades principals en sortiran d’altres de secundàries
de diàmetre de 32mm, que són les encarregades de fer arribar l’anell de degoteig a cada
arbre o jardinera.
Annex 10 – JARDINERIA, REG i MOBILIARI URBÀ
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-

Cadira tipus 'neoromántico de Santa & Cole' o equivalent, de 0,55 m de longitud, formada
per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant
lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats
amb anticorrossiu, ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques.

-

Banc tipus 'neoromántico de Santa & Cole' o equivalent, d'1,75 m de longitud, format per
estructura de fosa d'alumini de secció buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant
lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats
amb anticorrossiu. Ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques.

5.2

PAPERERES

Es col·locaran tecam sèrie 1500 o equivalent de 70 l de capacitat, amb un bany de cinc de
protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn, La fixació
al paviment es far mitjançant pernos .

5.3

PILONES

es situaran una sèrie de pilones distribuïdes de forma que serviran com a element
dissuasòries en zones estratègiques de la plataforma única. Es tracta de pilones tipus BCN de
la casa Anortec o equivalent. La seva instal·lació és mitjançant la base empotrable i amb
varetes de rea amb formigó.

5.4

FONT

S’instal·laran dues fonts, a la zona de la cruïlla del carrer Ample i a la cruïlla de Francesc
Macià.. Les fonts són del tipus ATLAS doble de la casa Fundició Duptil Benito o similar. Estan
formades per un cos d’acer inoxidable AISI 316, amb got de fosa d’alumini i amb polsador
temporitzat cromat. La base està feta de formigó armat, de color gris, decapat i hidrofugat.
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1. INTRODUCCIÓ
Tal i com s’especifica al Document núm.1 (Memòria) del present Projecte constructiu, seran a càrrec
del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres i feines de topografia, fins
a un 1,5% del pressupost d’execució material del Projecte.
Aquestes despeses han estat repercutides sobre cada partida dins del 3% de despeses indirectes.
Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra
(DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri més
convenient i que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres.
1.1.

PROCÉS

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un
diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les
activitats de l’obra, i esperar conformitat.
Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla
de Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra.
Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més:
- els resultats dels assaigs realitzats;
- els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període.
D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de
les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF
podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient.
1.2.

CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats
d’un certificat de qualitat i garantia.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia
explícit del fabricant.
1.3.

ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de
Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als
procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de
contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat
PCTP.
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una

ESPECIFICACIONS
Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada
AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament
les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de
trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants
s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en
aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista
del control de qualitat.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin

concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control.

satisfactoris segons les especificacions exigides.

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus
d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material
element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la
intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.

2. MATERIALS COMPONENTS
2.1.

AIGUA PER A FORMIGONS I MORTERS

CONTROL DE MATERIALS
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control:
1. OPERACIONS DE CONTROL
• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material
que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple).

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, es faran els
següents assaigs, a càrrec del

• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés
d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra
(correspon al control de les partides d’obra).
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:
OPERACIONS DE CONTROL A REALITZAR
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas
d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.

A11 CONTROL DE QUALITAT

contractista i fora del pressupost d’autocontrol:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)
Contingut de substàncies dissoltes (UNE 7-130)
Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 7-131)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7-178)
Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7-132)
Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)
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Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de
Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, no serà
necessari el control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a l’indicat a l’article

Hidrats de carboni (UNE 7-132

0

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)

15 g/l

81 de la norma EHE.
En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost

En el cas del ió clor, cal que el contingut total en el formigó, suma de les quantitats aportades per

d’autocontrol.

cada component sigui:

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Cas de formigó armat / en massa amb armadura de fissuració .

< 0,4 % del pes de ciment

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE.

Cas de formigó pre o pos-tesat.

< 0,2 % del pes de ciment

3. ESPECIFICACIONS

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. Es

No s’acceptarà l’aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.

poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d’aquestes aigües, tret
del cas que es facin estudis especials.

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

Si l’aigua ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte, s’haurà de verificar que acompleix les
característiques següents:
Exponent d’hidrogen pH (UNE 7-234)
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130)

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
2.2. CIMENTS PER A BEURADES, MORTES I FORMIGONS

5
15 g/l

CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
−

Sulfats, expressats en SO4= (UNE 7-131):
Ciment tipus SR

5 g/l

Altres tipus de ciment

1 g/l

Inspecció de les condicions de subministrament del ciment, d’acord a la norma RC-97, i recepció
del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides en aquesta
instrucció.

−

Control de recepció en obra: Abans de començar l’obra, i cada 300 t de ciment de la mateixa
designació i procedència durant l’execució, es realitzaran els assaigs d’identificació previstos.

Ió clor, expressat en CL- (UNE 7-178) :
Aigua per a formigó pre o pos-tesat.

1 g/l

Aigua per a formigó armat

3 g/l

Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració .

3 g/l

A11 CONTROL DE QUALITAT

REFERÈNCIES:

Característiques

Norma UNE

Ciments
comuns
(UNE 80301)

CEM I

CEM II

CEM III

CEM IV

CEM V
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El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s’indiqui la classe i proporcions
Pèrdua al foc

EN 196-2

X

X

nominals de tots els seus components.

Residu insoluble

EN 196-2

X

X

A l’albarà hi han de figurar les dades següents:

Cont. de sulfats

EN 196-2

X

X

X

X

X

Cont. de clorurs

80-217

X

X

X

X

X

Putzolanitat

EN 196-5

Inici i final d’adorm.

EN 196-3

X

X

X

X

X

Estabilitat de volum

EN 196-3

X

X

X

X

X

−

Nom del fabricant o marca comercial

−

Data de subministrament

−

Identificació del vehicle de transport

−

Quantitat subministrada

−

Designació i denominació del ciment, segons UNE 80-301

−

Referència de la comanda

−

Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent

Per altres tipus de ciment, consulteu la taula 13 de la RC-97.

−

Restriccions d'us si és el cas

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. No serà

−

Nom i adreça del comprador i destí

−

Full de característiques del ciment subministrat, amb les següents dades:

−

Naturalesa i proporció nominal en massa de tots els seus components

Resist. compressió

EN 196-1

X

X

X

X

X

X

necessari aquest control de recepció si es compleixen les dues condicions següents:
−

La central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de
Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, d’acord a
l’indicat a l’article 81 de la norma EHE.

Qualsevol variació d’aquestes proporcions en mes o en menys, que sigui superior al 5% de la
inicialment prevista.

−

L’esmentada planta de formigó disposa exclusivament de ciments amb marca de qualitat. Si
algun dels ciments emmagatzemats no disposa de marca, es realitzaran assaigs a tots els
ciments de la planta, i si algun d’ells no està homologat segons la RC-97, es podrà rebutjar el

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
−

Referència a la norma UNE 80-301

−

Pes net

−

Designació i denominació del ciment

−

Nom del fabricant o marca comercial

subministrament de formigó d’aquesta planta.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Les mostres es prendran segons l’indica’t en la RC-97. Per a cada lot de control s’extrauran dues
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de recepció i l’altre per ser conservada preventivament.
3. ESPECIFICACIONS
Subministrament: de manera que no s’alterin les seves característiques.
A11 CONTROL DE QUALITAT

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
−

Inici i final d’adormiment
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−

Si s’han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s’ha d’emmagatzemar en sitges.

Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la freqüència
màxima indicada durant la fabricació de la mescla, es demanaran al contractista els resultats dels
assaigs següents:

Si el ciment es subministra en sacs, s’han d’emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i
Assaig Granulomètric (NLT-151)

1 al dia

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176)

1 per setmana

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180)

1 per setmana

Coeficient d’activitat (NLT-178)
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost
d’autocontrol.

1 per setmana

sense contacte directe amb la terra, de manera que no s’alterin les seves condicions.
Temps màxim d’emmagatzematge dels ciments:
−

Classe 32,5

3 mesos

−

Classe 42,5

2 mesos

−

Classe 52,5

1 mes

No es poden utilitzar classes resistents inferiors a 32,5 com a components de formigó estructural.
El ciment no ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. Ha de ser un material granular molt fi i
estadísticament homogeni.
Las característiques físiques, químiques i mecàniques correspondran a l’indicat a la RC-97
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es realitzaran
els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència.
Les mostres es prendran amb les indicacions particulars de la Direcció de les Obres.
3. ESPECIFICACIONS
El filler ha de ser totalment ciment a les capes de trànsit i intermitges, i en un 50% a la capa de base.

No s’aprovarà l’ús de ciments que no arribin a l’obra correctament identificats i amb el corresponent

Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar

certificat de garantia.

pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per

La corba granulomètrica del pols mineral, segons la norma NLT-151, s’ha d’ajustar als límits següents

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els

:

resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
Tamís UNE
REFERÈNCIES:
RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos"
2.3.

FILLER PER A MESCLES BITUMINOSES

CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL

A11 CONTROL DE QUALITAT

Tamisatge acumulat
(% en pes)

630 micres

100

320 micres

95 - 100

160 micres

90 - 100

80 micres

70 - 100

La quantitat de calç lliure en el filler no ha de superar el 3%.
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Densitat aparent del pols mineral (D) (NLT-176)
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180)

0,5 <= D <= 1,1 g/cm3
< 0,6

Compostos de sofre (SO3) respecte al granulat sec (UNE 146-506).
Contingut de Ió CL- (UNE EN 1744-1).

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

Assaig petrogràfic

No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses el filler que incompleixin alguna de les

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-506 i UNE 146-508).

especificacions indicades.

Estabilitat, Resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2).
Equivalent de sorra (UNE 83-131).

REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
2.4.

SORRES PER A FORMIGONS I MORTERS

Friabilitat de la sorra (UNE EN 1097-1).
Absorció d’aigua (UNE 83-133).
Assaig d’identificació per raigs X.

CONTROL DE MATERIALS
Assaig granulomètric (UNE EN 933-2)
1. OPERACIONS DE CONTROL
Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de
Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera.
Inspecció del lloc de procedència.
Inspecció visual del material a la seva recepció i control de l’alçada dels acopis per tal d’evitar
segregacions.
Recepció periódica de la documentació que acrediti les característiques de les sorres utilitzades
segons especificacions. El termini de recepció serà fixat per la D.O. d’acord al control de producció

Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, no serà
necessari el control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a l’indicat a l’article
81 de la norma EHE.
En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost
d’autocontrol.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

de la planta.

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE.

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament, es demanaran al contractista els resultats

3. ESPECIFICACIONS

dels assaigs següents, per a cada una de les sorres utilitzades:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els
Matèria orgànica (UNE EN 1744-1).
Terrossos d'argila (UNE 7-133).
Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic
2 (UNE 7-244).

A11 CONTROL DE QUALITAT

àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel
Director d’obra, entre d’altres:
Classificació geològica.
Estudi de morfologia.
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Aplicacions anteriors
La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n’extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per
raigs X, del que s’haurà de deduir
que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
Cada càrrega de granulat ha d’anar identificada amb un full de subministrament que ha d’estar a
disposició de la Direcció d’obra en el que hi han de constar com a mínim les dades següents:

Sorres per a formigons:
Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2)
Matèria orgànica (UNE EN 1744-1)

4 mm
color més clar que el patró

Terrossos d'argila (UNE 7-133) 1% en pes
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2)
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3(UNE 7-244 ) 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3

Nom del subministrador

i referits a granulat sec (UNE 146-500)

Numero de sèrie del full de subministrament

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3

Nom de la cantera

i referits al granulat sec (UNE 146-500)

Data del lliurament

Contingut de pirites o d’altres sulfurs oxidables

Nom del peticionari

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE EN 1744-1)

Tipus de granulat

Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració.

Quantitat de granulat subministrat

Formigó pretensat

Denominació del granulat(d/D)

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

Identificació del lloc de subministrament

Pretensat

Serà també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedència dels àrids, on es

Armat

1% en pes

<= 0,8% en pes
0%

<= 0,05% en pes

<= 0,03% en pes

<= 0,2% pes de ciment

<= 0,4% pes de ciment

facin constar que acompleixen
En massa amb armadura de fissuració

<= 0,4% pes de ciment

totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE per a ser utilitzats en la fabricació de formigons.
Estabilitat (UNE EN 1367-2):
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic 15%
La composició granulomètrica serà la adequada al seu ús.
Equivalent de sorra (UNE 83-131):
No ha de tenir argiles, margues ni d’altres materials estranys.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) 75

Resta de casos

Resta de casos

Sorres per a morters:

80

Friabilitat (UNE EN 1097-1 (assaig micró – Davall))
Absorció d’aigua (UNE 83-133)

90 %

La composició granulomètrica ha d’estar dins dels límits següents:

40

5%

Els àrids no presentaran reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, es
realitzarà en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas,
puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali –
silicat, es realitzarà l’assaig descrit a la UNE 146.507 EX Parte 1, o el descrit a la UNE 146.508

Tamís UNE 7-050 mmPercentatge en pes que passa pel tamís
5
A
2,5
B
1,25
C
0,63
D
0,32
E
0,16
F
0,08
G

A
80
30
15
5
0
0

=
<
<
<
<
<
<

Condicions
100
B < 100
C < 100 C-D < 50
D <
70 D-E < 50
E <
50 C-E < 70
F
<
30
G <
15

EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, es realitzarà l’assaig descrit a la UNE
146.507 EX Parte 2.

Contingut de matèries perjudicials

La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa dins del fus següent:

Mida dels grànuls

2%

<0 1/3 del gruix del junt

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
Límits

Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos

No s’acceptarà la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si

4 mm

2 mm

1 mm

0,5 mm

0,25 mm

0,125 mm

0,063 mm

0

4

16

40

70

82

-1

Superior

la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran
de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
En cas que les sorres calcàries no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, es podran
acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE_EN 933-9) compleix el següent:

Inferior

20

38

60

82

94

100

100
Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) 0,6% en pes

Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid:

Resta de casos

Granulat arrodonit.

També serà aplicable aquesta possibilitat als àrids procedents del matxuqueix de roques

94 %

0,3% en pes

dolomítiques, sempre que s’hagi comprovat mitjançant l’examen petrogràfic i l’assaig descrit a la UNE
Granulat de matxuqueig no calcari Per a obres sotmeses a

146.507 Parte 2, que no presenta reactivitat potencial àlcali – carbonat.

exposició I,IIa,b i cap classe específica d’exposició

REFERÈNCIES:

Resta de casos

90 %

94 %

Granulat de matxuqueig calcari (o dolomític sense reactivitat potencial amb els àlcalis)per a obres

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

sotmeses a exposició I,IIa,b i cap classe específica d’exposició 85 %
A11 CONTROL DE QUALITAT
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2.5.

Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es realitzaran

SORRES PER A MESCLES BITUMINOSES

els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència.

CONTROL DE MATERIALS

Les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les indicacions particulars de la Direcció de

1. OPERACIONS DE CONTROL

les Obres.

Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera

3. ESPECIFICACIONS

nspecció del lloc de procedència.

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel

Inspecció visual del material a la seva recepció.

Director d’obra, entre d’altres:
Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions.
Classificació geològica.
Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la freqüència
màxima indicada durant la fabricació de la mescla, referida a tones de mescla bituminosa, es
demanaran al contractista els resultats dels assaigs següents:

Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.

Assaig Granulomètric (UNE 7139)

Cada 625 T (mínim 1 al dia)

Equivalent de sorra (NLT-113)

Cada 625 T (mínim 1 al dia)

Coeficient de neteja (NLT-172)

Cada 6250 T (mínim 1 cada set.)

Densitat relativa i absorció (NLT-154)

Cada 6250 T (mínim 1 cada set.)

Índex d’adhesivitat (NLT-355)

Cada 6250 T (mínim 1 cada set.)

Terrossos d’argila (UNE 7-133)

Cada 6250 T (mínim 1 cada ser.)

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de

Assaig d’identificació per raigs X

Per a cada subministrador

mescles bituminoses.

En el cas de sorra artificial procedent de matxuqueig:

La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n’extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas
contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es

Al lloc de procedència es comprovarà la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació racional
del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix es comprovarà l’adequació dels sistemes
de trituració i classificació.

Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149)

Cada 6250 T (mínim 1 cada set.)

realitzat sobre el material gruixut abans de matxucar.

El granulat fi es defineix com la part d’àrid que passa pel tamís 2,5 mm i és retinguda pel tamís 0,08
mm (UNE 7-050). Pot ésser de sorra natural, sorra provinent del matxuqueig, o d’una mescla de

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.

ambdós materials.

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Ha de ser exempta de pols, de brutícia, d’argila o d’altres matèries estranyes.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Les sorres naturals han d’estar constituïdes per partícules estables i resistents, i no han de superar el
10 % del pes dels granulats fins de la mescla.

REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

Les sorres artificials s’han d’obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los
Ángeles" del granulat gros, es a dir:
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT-149):
Capes intermitges i de base

< 30

2.6.

SORRES PER A BEURADES BITUMINOSES

CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera

Capes de trànsit:
No drenants

< 25

Drenants

< 20

Inspecció del lloc de procedència.
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions.

Equivalent de sorra (NLT-113):
Sorres artificials

> 65

Sorres naturals

> 75

Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la freqüència
màxima indicada durant la fabricació de la mescla, es demanaran al contractista els resultats dels
assaigs següents:

L’adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents:
Índex d’adhesivitat (NLT-355)

>4

Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162<= 25%
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
No s’admeten toleràncies d’incompliment als valors indicats a l’especificació.
En el cas que l’assaig d’índex d’adhesivitat no resulti satisfactori, es podrà acceptar el material quan

Cada 100 m3 (mínim 1 al dia)
Assaig Granulomètric (UNE 7139)
Equivalent de sorra (NLT-113)

Cada 100 m3 (mínim 1 al dia)

Coeficient de neteja (NLT-172)
Cada 1000 m3 (mínim 1 cada set.)
Índex d’adhesivitat (NLT-355)
Cada 1000 m3 (mínim 1 cada set.)
Assaig d’identificació per raigs X
Per a cada subministrador
Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149)
Cada 1000 m3 (mínim 1 cada set.)

l’assaig d’immersió compressió realitzat sobre la mescla fabricada compleixi la condició indicada a les
especificacions.
L’assaig de desgast “Los Angeles” es realitzarà sobre el material gruixut abans de matxucar.
Es podrà millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre producte
sancionat per l’experiència, en tal cas caldrà establir les especificacions que hauran de complir tant
les addicions com les mescles resultants.

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

En qualsevol altre cas, es rebutjarà el lot assajat.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Abans de l’inici de les obres, per tal d’acceptar un material component, es realitzaran els assaigs

Les sorres artificials s’han d’obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los

indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència.

Ángeles" del granulat gros, es a dir:

Durant l’execució de les obres, les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les indicacions

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", (NLT-149) <= 30

particulars de la Direcció de les Obres.
3. ESPECIFICACIONS
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir:
Índex d'adhesivitat (NLT-355) > 4
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

Director d’obra, entre d’altres:

No s’admeten toleràncies d’incompliment als valors indicats a l’especificació.

Classificació geològica.

Es podrà millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre producte

Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.
La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n’extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas

sancionat per l’experiència, en tal cas caldrà establir les especificacions que hauran de complir tant
les addicions com les mescles resultants.
En qualsevol altre cas, es rebutjarà el lot assajat.
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
2.7.

GRAVES PER A FORMIGONS

contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
CONTROL DE MATERIALS
Serà també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedència dels àrids, on es
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de
beurades bituminoses.
Al lloc de procedència es comprovarà la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació racional
del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix es comprovarà l’adequació dels sistemes
de trituració i classificació.
El granulat fi es defineix com la part d’àrid que passa pel tamís 2,5 mm i és retinguda pel tamís 0,08
mm (UNE 7-050). Serà, en la seva totalitat, sorra provinent del matxuqueig.
Les sorres naturals han d’estar constituïdes per partícules estables i resistents, i no han de superar el
30 % del pes dels granulats fins de la mescla.

A11 CONTROL DE QUALITAT

1. OPERACIONS DE CONTROL
Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera.
Inspecció del lloc de procedència.
Inspecció visual del material a la seva recepció i control de l’alçada dels acopis per tal d’evitar
segregacions.
Recepció periòdica de la documentació que acrediti les característiques de les graves utilitzades
segons especificacions. El termini de recepció serà fixat per la D.O. d’acord al control de producció
de la planta.
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Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els resultats
dels assaigs següents, per a cada una de les graves utilitzades:
Coeficient de forma (UNE 7-238).
Terrossos d'argila (UNE 7-133).
Partícules toves (UNE 7-134).
Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EH-91.
3. ESPECIFICACIONS
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel
Director d’obra, entre d’altres:
Classificació geològica.

(UNE 7-244).

Estudi de morfologia.

Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1).

Aplicacions anteriors.

Contingut de Ió CL- (UNE EN 1744-1).

La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa

Contingut de matèria orgànica (UNE EN 1744-1)
Assaig petrogràfic

freqüent dels materials que se n’extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per
raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-506 i UNE 146-508).

rebutjats i no es podran emprar.

Estabilitat, Resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2).

Cada càrrega de granulat ha d’anar identificada amb un full de subministrament que ha d’estar a
disposició de la Direcció d’obra en el que hi han de constar com a mínim les dades següents:

Absorció d'aigua (UNE 83-134).
Nom del subministrador
Resistència al desgast Los Angeles (UNE EN 1097-2).
Numero de sèrie del full de subministrament
Assaig d’identificació per raigs X.
Nom de la cantera
Assaig granulomètric (UNE EN 933-2).
Data del lliurament
Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de
Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, no serà
necessari el control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a l’indicat a l’article
81 de la norma EHE.
En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost

Nom del peticionari
Tipus de granulat
Quantitat de granulat subministrat

d’autocontrol.

Denominació del granulat(d/D)

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Identificació del lloc de subministrament

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Serà també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedència dels àrids, on es
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE per a ser utilitzats en
la fabricació de formigons.
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
Per a graves calcàries o dolomítiques sense reactivitat potencial

<= 2% en pes

Per a graves granítiques <= 1% en pes

reciclatge d’enderrocs.

Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 0,25% en pes

Els granulats procedents de reciclatge d’enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents

Partícules toves (UNE 7-134). <= 5% en pes

de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice
amorfa o corrosió de les armadures. El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha
d’aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3
de la norma EHE.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la D.T.

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que
sura en un líquid de pes específic 2, segons UNE 7.244 <= 1 % en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i
referits a granulat sec (UNE EN 1744-1) <= 1 % en pes

o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.O..

Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

referits a granulat sec (UNE EN 1744-1) <= 0,8% en pes

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):

0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament

Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració <= 0,05% en pes

de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
Formigó pretensat <= 0,03% en pes
1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º
(amb la direcció de formigonat)
0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix
mínim
Peces d’execució molt curosa i elements en els que l’efecte de la paret de l’encofrat sigui reduït

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
Pretensat <= 0,2% pes del ciment
Armat <= 0,4% pes del ciment
En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment
Reactivitat:

(sostres encofrats a una
Alcali - sílici o àlcali - silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX)
sola cara), on la grandària màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim
Tot el granulat ha de ser d’una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Estabilitat (UNE EN 1367-2):
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 18%

Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la freqüència
màxima indicada durant la fabricació de la mescla, referida a tones de mescla bituminosa, es
demanaran al contractista els resultats dels assaigs següents:

Absorció d'aigua (UNE 83-134) < 5%
Assaig Granulomètric (UNE 7-139)

Cada 1680 T (mínim 1 al dia)

Coeficient de neteja (NLT-172)

Cada 4200 T (mínim 2 per set.)

En referència a la forma dels grànuls, es complirà una de les condicions següents:

% cares de fractura (NLT-358)

Cada 4200 T (mínim 2 per set.)

Coeficient de forma (UNE 7238) >= 0,20

Índex de llenques i agulles (NLT-354)

Cada 4200 T (mínim 2 per set.)

Adhesivitat (NLT-166)

Cada 4200 T (mínim 2 per set.)

Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149)

Cada 8400 T (mínim 1 per set.)

Densitat relativa i absorció (NLT-153)

Cada 8400 T (mínim 1 per set.)

Assaig d’identificació per raigs X.

Per a cada procedència

Resistència al desgast (assaig de Los Angeles) (UNE EN 1097-2) <= 40

Índex de llenques (UNE EN 933-3) < 35
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran
de projectar i aprovar noves fórmules de treball..

En cas de capes de trànsit:
Coeficient de poliment accelerat (NLT-174)

Cada 21000 T (mínim 1 cada 15d)

REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es realitzaran
els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència.

2.8.

GRAVES PER A MESCLES BITUMINOSES

CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera
Inspecció del lloc de procedència.

Durant la fabricació de la mescla, les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les
indicacions particulars de la Direcció de les Obres.
3. ESPECIFICACIONS
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel
Director d’obra, entre d’altres:

Inspecció visual del material a la seva recepció.
Classificació geològica.
Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions.
Estudi de morfologia.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Aplicacions anteriors.

Mescles drenants >= 0,45

La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa

Índex de llenques a les diferents fraccions del granulat:

freqüent dels materials que se n’extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas

Mescles no drenants < 30
Mescles drenants < 25

contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Coeficient de neteja (NLT-172) < 0,5

Serà també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedència dels àrids, on es

Adhesivitat:

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de
mescles bituminoses.

Per a mescles obertes o poroses:

Al lloc de procedència es comprovarà la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació racional

Adhesivitat (NLT-166) >= 95% en pes de granulat

del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix es comprovarà l’adequació dels sistemes
de trituració i classificació.
El granulat gros es defineix com la part d’àrid retinguda pel tamís 2,5 mm (UNE 7-050), i ha de
procedir del matxuqueig i trituració de pedra de pedrera. Els granulats han de ser nets, sense

Per a mescles denses, semidenses o grosses:
Adhesivitat: pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) < 25%
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o d’altres matèries estranyes.
No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses les graves que incompleixin alguna de les
El rebuig del tamís 5 mm (UNE 7-050) ha de contenir el 100% de partícules que presentin dues o

especificacions indicades.

més cares de fractura, segons la norma NLT-386.
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi l’exigit, es podrà demanar el rentat de l’àrid i una
La naturalesa del granulat gros ha d’ésser silícica, granítica o porfídica a les capes de trànsit.

nova comprovació.

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT-149):

En el cas que l’assaig d’adhesivitat no resulti satisfactori, es podrà acceptar el material quan l’assaig

Capes intermitges i de base < 30
Capes de trànsit:
No drenants < 25

de immersió-compressió (excepte en mescles drenants) realitzat sobre la mescla fabricada compleixi
la condició indicada a les especificacions.
Es podrà millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre producte
sancionat per l’experiència, en tal cas caldrà establir les especificacions que hauran de complir tant
les addicions com les mescles resultants.

Drenants

< 20
REFERÈNCIES:

El valor del coeficient de polit accelerat del granulat gros a emprar en capes de trànsit ha de ser com
a mínim (NLT-164 i NLT-174):
Mescles no drenants >= 0,47
A11 CONTROL DE QUALITAT
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2.9.

BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES
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CONTROL DE MATERIALS

Ductilitat a 25°C (NLT-126)

1. OPERACIONS DE CONTROL

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.

Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge.

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Recepció del certificat de qualitat del material.

La presa de mostra es realitzarà segons la norma NLT-121, sobre el betum emmagatzemat.

Assaigs:

3. ESPECIFICACIONS

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250 t es demanaran al contractista

El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la D.O.

els resultats dels següents assaigs:
Penetració a 25° (NLT-124)
Índex de penetració (NLT-181)
Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)
Punt de fragilitat Fraass (NLT-182)
Cada 500 t, o quan es canviï la procedència del material s’exigiran els resultats dels següents:
Sobre el betum original:
Ductilitat a 25°C (NTL-126)
Contingut d'aigua, en volum (NLT-123)
Densitat relativa a 25°C (NLT-122)
Contingut d’asfaltens (NLT 131)
Contingut de parafines (NFT 66-015)
Sobre el residu de pel.lícula fina:
Variació de massa (NTL-185)
Penetració a 25°C (NLT-124)
Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)

A la recepció de cada cisterna de subministra de betum s’exigirà el certificat de qualitat del material,
subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment
de les condicions exigides en el plec de condicions.
Cal que el betum tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.
Designació del betum = B 60/70
Característiques del betum original:
Penetració a 25° (NLT-124) (0,1 mm) 60 - 70
Índex de penetració (NLT-181) -0,7 - +1
Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) 48°C - 57°C
Punt de fragilitat Fraass (NLT-182). <= -8°C
- Ductilitat a 25°C (NTL-126) >= 90 cm
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) 99,5%
Contingut d’aigua, en volum (NLT-123) <= 0,2%
Punt d’inflamació, vas obert (NTL-127) >= 235°C
Densitat relativa a 25°C (NLT-122) >= 1,00
Contingut d’asfaltens (NLT 131) >=15%
Contingut de parafines (NFT 66-015) < 4,5%

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Característiques del residu de pel·lícula fina:

3. UNITATS D’OBRA

Variació de massa (NTL-185) <= 0,8%

3.1.

SÒLS EN FONAMENT DE TERRAPLÈ

Penetració a 25°C (NLT-124) >= 50% de la penetració original

CONTROL DE MATERIALS

Augment del punt de reblaniment, anella -bola (NLT-125) <= 9°C

1. OPERACIONS DE CONTROL.

Ductilitat a 25°C (NLT-126) >= 50 cm

Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris:
Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 1000 m3 o cada 3 dies.
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació:
Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1000
INTERVAL

B 60/70

m3 o cada 3 dies.
Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 1000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor.

Límit inferior

63
Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 1000 m3 o cada 3 dies si el volum executat

INTERVAL MENOR

INTERVAL PATRÓ

Límit superior

67

és menor.

Límit inferior

60

Assaig CBR (NLT-111), cada 1000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor.

Límit superior

70

Cada 500 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat

Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en d’interval menor s’acceptarà la partida
de betum corresponent.
Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs més amb la mateixa mostra i es calcularà
el valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum
sempre que aquest valor mig estigui dins de d’interval patró.
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades.
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

(NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació del terraplè.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
3. ESPECIFICACIONS
Terres naturals provinents d’excavació o d’aportació.
Classificació de les terres utilitzables en fonament de terraplè (PG3):
Terres tolerables:

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Contingut de pedres de D > 15 cm 25% en pes

Inflamen dins de l’assaig CBR (compactació al 95% PN) Nul

S’han de complir una de les següents condicions:

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) Nul

a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 40

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o

b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 65
Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106).> (0,6 x L.L. - 9)

seleccionades.
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se

Densitat del Próctor normal (NLT-107) 1,450 kg/dm3

n'alterin les condicions.

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) > 3

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) < 2%

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s’autoritzarà

Terres adequades:
l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè.
Elements de mida superior a 10 cm Nul
CONTROL D’EXECUCIÓ
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 35%
1. OPERACIONS DE CONTROL.
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 40
Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el terraplè.
Densitat del Próctor normal (NLT-107) 1,750 kg/dm3
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) > 5

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) < 2%

Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) < 1%
Terres seleccionades:
Elements de mida superior a 8 cm Nul

temperatura ambient.
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2.
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). En cas d’existir punts
dubtosos o problemàtics, o si així ho determina la DO, es podran realitzar plaques de càrrega, en la

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 25%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72) < 30
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) < 10
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) > 10
A11 CONTROL DE QUALITAT

freqüència que defineixi el pla de control.
Presa de coordenades i cotes i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 25 m lineals com a
màxim.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.

Página 22 de 97

1103 PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PROVENÇA (TERRASSA)

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DO. Els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en
sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
3. ESPECIFICACIONS
Es defineix fonament de terraplè com la part que està per sota de la superfície original del terreny i
que ha estat buidada en l’esbrossada o el fer una excavació addicional degut a la presència de
material inadequat.
Abans de l’execució d’un terraplè, cal escarificar i compactar la superfície que l’ha de rebre.
La profunditat de l’escarificació la definirà la D.O. a la vista de la naturalesa del terreny.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir

exigida amb els mitjans existents.
No s’ha d’estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors al perímetre de l’esplanada, als quals s’hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
El material a utilitzar en el terraplè 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 equips de transport i d’estesa han d’operar per capes horitzontals, en tot l’ample de l’esplanada.

per un sòl classificat com utilitzable, a la fondària i condicions que indiqui la D.O.

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar entollaments.

S'han de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t.

El contingut òptim d’humitat per cada tipus de terreny ha d’ésser el determinat per les Normes NLT.

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que d’humitejament dels materials sigui uniforme, sense

sanejar d'acord amb les instruccions de la D.O.

que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l’exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es
seguiran les indicacions de la D.O.
per tal de garantir la correcte estabilitat.
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5, s’excavarà realitzant bermes de 50 - 80 cm
d’alçària i amplària no menor de 150 cm , amb pendent de replà del 4%.
Compactació dels materials escarificats 95% del P.M.
El fonament de terraplè es completarà en tongades (si és necessari) amb el gruix adequat per tal
d’aconseguir la compactació
A11 CONTROL DE QUALITAT

de materials secs, calç viva o d’altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d’estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha
d’escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la D.O. en funció dels
resultats del assaigs realitzats a l’obra.
Compactació del fonament 95% del PM
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibració.
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S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions

completat.

establertes al plec de condicions.

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196 45 MPa

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat

(En cas de trànsits T2, T3 o T4 es podran admetre valors inferiors, d’acord a les exigències de la

superficial.

capa de coronació)

REFERÈNCIES:

Toleràncies d'execució:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

Gruix de cada tongada ± 50 mm

“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT

Planor ± 15 mm/3 m

3.2.

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ

Nivells 30 mm

CONTROL DE MATERIALS

Variació en l'angle del talús ± 2°

1. OPERACIONS DE CONTROL.

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva

No es podrà iniciar l’execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base
d’assentament.

execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una

Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 1000 m3 o cada 3 dies.

importància fonamental en el control

Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1000

dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa.

m3 o cada 3 dies.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les

Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 1000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor.

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana
del conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució

Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 1000 m3 o cada 3 dies si el volum executat
és menor.
Assaig CBR (NLT-111), cada 1000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor.

del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de

Cada 500 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat

compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de

(NLT-108 / UNE 103-501)

comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.

com a referència al control de compactació del terraplè.

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
3. ESPECIFICACIONS
Terres naturals provinents d’excavació o d’aportació.
Classificació de les terres utilitzables en nucli de terraplè (PG3):
Terres tolerables:
Contingut de pedres de D > 15 cm <= 25% en pes
S'han de complir una de les següents condicions:
a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 40

Terres seleccionades:
Elements de mida superior a 8 cm Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 25%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72) < 30
Índex de plasticitat.. < 10
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) > 10
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN). Nul
Contingut de matèria orgànica Nul
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o

b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 65

seleccionades.

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) > (0,6 x L.L. - 9)

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en

Densitat del Próctor normal (NLT-107) 1,450 kg/dm3
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) > 3
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) < 2%
Terres adequades:
Elements de mida superior a 10 cm Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 35%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 40
Densitat del Próctor normal (NLT-107) 1,750 kg/dm3

tota l'àrea de treball. S'ha de
procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s’autoritzarà
l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL.
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) > 5

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) < 2%

Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la
temperatura ambient.

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) < 1%
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa
procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2. Es realitzaran 5
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). En cas d’existir punts dubtosos o
problemàtics, o si així ho determina la DO, es podran realitzar plaques de càrrega, en la freqüència
que defineixi el pla de control.
Presa de coordenades i cotes i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 25 m lineals com a

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte,
els fixats per la D.O.
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’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar entollaments.

màxim.

El contingut òptim d’humitat per cada tipus de terreny ha d’ésser el determinat per les Normes NLT.

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de manera que el humitejament dels materials sigui uniforme,

Es considerarà com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la berma amb els
talussos definits als plànols.
A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control es realitzaran en la zona del
terraplè estructural.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal

sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de
l’assaig PM.
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, calç viva o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.

de la tongada.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

3. ESPECIFICACIONS

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la D.O. en funció dels

No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material utilitzat 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.
El material s’ha d’estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a

resultats del assaigs realitzats a l’obra.
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.

l’esplanada.

Compactació del nucli 98% del PM

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s’obtingui

Gruix de les tongades <= 35 cm

en tot el seu gruix el grau de compactació exigit.
Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196 45 Mpa
Els equips de transport i d’estesa han d’operar per capes horitzontals, en tot l’ample de l’esplanada.
(En cas de trànsits T2, T3 o T4 es podran admetre valors inferiors, d’acord a les exigències de la
No s'ha d’estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Toleràncies d’execució:

A més, s’ha d’observar una tendència d’augment d’aquest mòdul a mesura que creix el terraplè.

Densitat seca (Próctor Modificat):

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat

Nucli 3%
Variació en l'angle del talús ± 2°
Gruix de cada tongada ± 50 mm
Planor ± 15 mm/3 m
Nivells:

superficial.
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT
3.3.

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ i MILLORA D’ESPLANADES

CONTROL DE MATERIALS
Zones de vials ± 30 mm
1. OPERACIONS DE CONTROL
Resta de zones ± 50 mm
Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:

densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 1000 m3 o cada 2 dies.
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1000
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una

m3 o cada 2 dies.

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa.
Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 1000 m3 o cada 2 dies si el volum executat s menor.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un

Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 1000 m3 o cada 2 dies si el volum executat

màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana

és menor.

del conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació

Assaig CBR (NLT-111), cada 1000 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.
Cada 500 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat
(NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació del terraplè.

s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.

assaig.

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions

3. ESPECIFICACIONS

establertes al plec de condicions.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Terres naturals provinents d’excavació o d’aportació.
Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3):
Terres adequades:
Elements de mida superior a 10 cm Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 35%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 40
Densitat del Próctor normal (NLT-107) 1,750 kg/dm3

En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents
característiques:
Equivalent de sorra (NLT-113) > 30
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) 0
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3
de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se
n'alterin les condicions.

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
Esplanada E1 / coronació de terraplè > 5
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
Esplanada E2 . > 10

cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè.

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) < 2%

CONTROL D’EXECUCIÓ

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) < 1%

1. OPERACIONS DE CONTROL.

Terres seleccionades:

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra

Elements de mida superior a 8 cm Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 25%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72) < 30
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) < 10

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.
Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la
temperatura ambient.
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2.
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN):
Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 1000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè. En la
Esplanades E1 i E2 / coronació de terraplè > 10
Esplanada E3 > 20
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) Nul
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) Nul
A11 CONTROL DE QUALITAT

zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada de
la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
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Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en
sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
3. ESPECIFICACIONS
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.
Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a
mínim.
El material s'ha d’estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a
l’esplanada.
El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui
en tot el seu gruix el grau de compactació exigit.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte,

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme,
sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de
l'assaig PM.
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, calç viva o
d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha
d'escarificar afegint la tongada
següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la D.O. en funció dels
resultats del assaigs realitzats a l’obra.
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.
Compactació de la coronació / esplanada 100% del PM
Gruix de les tongades <= 25 cm
Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196):

els fixats per la D.O.

Trànsit T0 i T1 60 MPa

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes

Trànsit T2 i T3 40 MPa

les lectures topogràfiques.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT.

A11 CONTROL DE QUALITAT

Trànsit T4 i vorals 24 MPa
Toleràncies d'execució:
Densitat seca (Próctor Modificat): 0,0%
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Variació en l'angle del talús . ± 2°

3.4.

SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT

Gruix de cada tongada ± 50 mm

CONTROL DE MATERIALS

Planor . ± 15 mm/3 m

1. OPERACIONS DE CONTROL

Nivells:

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:

Zones de vials

± 30 mm
Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 1000 m3.

- Resta de zones ± 50 mm
Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1000
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una

m3.
Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 1000 m3.

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa.
Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 1000 m3.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana
del conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació

Assaig CBR (NLT-111), cada 1000 m3.
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions
específiques indicades al plec, cada 1000 m3:
Resistivitat elèctrica
Contingut de ió clor (Cl-)

s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Contingut de sulfats solubles (SO4-)
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.

Determinació del Ph d’un sòl

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions

Cada 500 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE

establertes al plec de condicions.

103-501) com a referència al control de compactació.

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.

superficial.

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada

REFERÈNCIES:

assaig.

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

3. ESPECIFICACIONS

“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT

Terres naturals provinents d’excavació o d’aportació.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Classificació de les terres utilitzables (PG3):

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) < 10

Terres tolerables:

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) > 10

Contingut de pedres de D > 15 cm <= 25% en pes

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) Nul

S'han de complir una de les següents condicions:

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) Nul

a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 40

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o

b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 65
Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) > (0,6 x L.L. - 9)
Densitat del Próctor normal (NLT-107) 1,450 kg/dm3
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) > 3
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) < 2%
Terres adequades:
Elements de mida superior a 10 cm Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) . < 35%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 40

seleccionades.
Característiques addicionals:
Estreps:
Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades
Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè:
El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra.
Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de
granulometria per
sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés
entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un
assaig triaxial C.U. és superior a 25º.

Densitat del Próctor normal (NLT-107) 1,750 kg/dm3
Diàmetre màxim <= 250 mm
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) > 5
Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.) 5000 m x Ohms
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) < 2%
Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m x
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) < 1%
Ohms i els d'origen industrial podran ser utilitzats si es compleixen les
Terres seleccionades:
condicions següents:
Elements de mida superior a 8 cm Nul
Contingut ió clor (Cl-) < 1000 p.p.m. (obres no inundables) < 500 p.p.m. (obres inundables)
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 25%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 30
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Contingut ió sulfats solubles (SO4-) < 1000 p.p.m. (obres no inundables) < 500 p.p.m. (obres
inundables)
Ph entre 5 i 10
Reblerts de falsos túnels:
Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment cal que es faci amb
material seleccionat que tingui caràcter granular i estigui exempt d'argila.
Per sobre d’un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material obtingut en l'excavació
prèvia.
Cal que el material tingui característiques uniformes.
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en
tota l'àrea de treball. S'ha de
procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions.

Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 100 m2.
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
En funció de la zona afectada pel reblert, i si així ho determina el pla de control o la DO, es realitzarà
un assaig de placa de càrrega (DIN 18196), amb la freqüència que es defineixi en cada cas. En la
zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del
reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. En general, els punts de control de densitat i
humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció
transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una
transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

cm dels paraments.

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en

3. ESPECIFICACIONS

cas contrari, no s’autoritzarà
Condicions generals:
l’ús del material corresponent en l’execució del reblert.
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
CONTROL D’EXECUCIÓ
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
1. OPERACIONS DE CONTROL.
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t.
Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.
Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra

sanejar d'acord amb les instruccions de la D.O.

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la
temperatura ambient.

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.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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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.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal
disposar dels resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació

Gruix de les tongades <= 25 cm
Toleràncies d'execució:
Planor ± 20 mm/3 m
Nivells ± 30 mm

requerida.

Estreps i murs:

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre

del terreny natural davant el
mur per evitar possibles desplaçaments.

ells una superfície contínua de separació.

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.

En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha

condicions exigides en la coronació

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.

en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

Densitat de la compactació:

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat,

En estreps 100% PM en la resta de casos 95% PM

de manera uniforme.
Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè:
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, calç viva o d'altres procediments adients.

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls

No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la

adjacents, en el mateix nivell.

part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada.

De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de

Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol

placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents.

moviment.

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi

La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques.

vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
A11 CONTROL DE QUALITAT

Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament.
No s’utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures.
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El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució

compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment.

del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació

Fals túnel:

s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.

No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització de les
estructures i no hagin passat 28 dies des del formigonament.
El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la superfície del forat a
omplir.

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O.

Gruix del rebliment <= 1 m:
Compactació

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas

95% del PM

Pes a cada eix de la maquinària < 6 t
Gruix del rebliment > 1 m:
Pes a cada eix de la maquinària < 20 t
Rases i Fonaments:
Compactació del reblert de fonaments
de petites obres de fàbrica 98% del PM
Altres casos 95 % del PM

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
3.5.

MATERIAL FILTRANT PER A DRENATGES

CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL.
Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 500 m3 durant la
seva execució, es

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les

Assaig granulomètric del material filtrant (NLT-104 / UNE 7-376).
Assaig granulomètric del material adjacent (NLT-104 / UNE 7-376)
Desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116).
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada

del conjunt compleixi l’especificat.

assaig.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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3. ESPECIFICACIONS

Condicions generals de la granulometria del material:

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueix de roques naturals, o del

1) F15/d85 < 5

reciclatge d’enderrocs.
Es demanarà un certificat de procedència del material, que en el cas d’àrids naturals ha de contenir:
Classificació geològica
Estudi de morfologia
Aplicacions anteriors
Assaigs d’identificació del material
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice

2) F15/d15 > 5
3) F50/d50 <25
4) F60/d10 <20
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant)
(dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
Si el terreny a drenar és netament cohesiu la condició 1) es substituirà per:
1) F15 < 0,1 mm

amorfa o corrosió de les armadures.

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

Per a tubs perforats:

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la

F85/Diàmetre dels orificis > 1

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.O.
-Per a tubs ranurats:
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
F85/ Obertura de la ranura > 1,2
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Per a tubs de formigó porós:
Diàmetre mínim 98% retingut tamís 5 (UNE 7-050)
F85/d15 de l'àrid del tub > 0,2
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7- 050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres per capes.

fixada explícitament per la D.O.. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de

La més gruixuda es col·locarà immediatament darrera els drens. Aquesta complirà les condicions de

drenatge.

filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al terreny a drenar.

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT-149) <= 40

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra i llims, el material filtrant haurà de complir, a més
de les condicions generals de filtre, la condició F15 < 1 mm.

Plasticitat No plàstic
Si el terreny natural és cohesiu i compacte, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1) i
Equivalent de sorra > 30

A11 CONTROL DE QUALITAT
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F15 > 0,1 mm
F15 < 0,4 mm
Característiques addicionals per a granulats reciclats
Caldrà comprovar que l’inflamen (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (NLT 111/78).
Granulats reciclats provinents de construcció de maó
El seu origen ha de ser construccions prioritàriament de maó, amb un contingut final de ceràmica
superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics Nul
Granulats reciclats provinents de formigons:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó > 95%
Contingut d'elements metàl·lics Nul

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL.
Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.
Inspecció visual del procés, amb comprovació del gruix de les tongades.
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del
reblert, i control de l’amplada de
la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O.
3. ESPECIFICACIONS
Els reblerts sobre zones d'escassa capacitat portant, s'han d'iniciar abocant la primera capa amb el
gruix mínim per a suportar les càrregues que produeixen els equips de moviment i compactació de

Granulats reciclats mixtes

terres.

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter >= 95% en pes

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes

Contingut d'elements metàl·lics Nul

les lectures topogràfiques.

Granulats reciclats prioritàriament naturals:

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.

formigó.
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
A11 CONTROL DE QUALITAT
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La geometria del replè ha de ser la indicada a la D.T.

Gruix màxim de les tongades 30 cm

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

Toleràncies d'execució:

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre
ells una superfície contínua de separació.
Si el replè es fa al costat d'obres de fàbrica de secció en caixa o en volta, les tongades de cada
costat de la caixa s'han d'estendre de forma simètrica.
Els drenatges de replens continguts a obres de fàbrica s'han d'executar abans de realitzar el replè o
simultàniament, amb la precaució de no moure ni malmetre els tubs.
Si es cobreix una rasa amb tub de drenatge, aquest ha d'estar cobert amb un geotextil
anticontaminant.

Planor ± 20 mm/3 m
Nivells ± 30 mm
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d’assentament.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana

Com a mínim s'ha de cobrir 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub.

del conjunt compleixi l’especificat.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució

La superfície de les tongades ha de ser convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i
5%.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha
d'escarificar afegint la tongada
següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l’adient.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
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.
De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de
placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibració.

del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
5.1-IC 1965 “Instrucción de Carreteras. Drenajes”
5.2-IC 1990 “Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales”.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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3.6.

TOT-U NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUBBASES

CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 400 m3 o fracció diària.
1 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 400 m3 o fracció diària.

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada
pel tamís 0.40 (UNE 7-050).
Coeficient de neteja (NLT-172) > 2
La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que
presentin dues o més cares de fractura.
La D.O. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda
a dins d'un dels fusos següents:
Tamisatge ponderal acumulat (%)

Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 750
Tamisatge ponderal acumulat (%)

m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.
Coeficient de neteja (NLT-172), cada 750 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.

Tamís UNE
(7-050)

ZN(50)

ZN(40)

ZN(25)

ZN(20)

ZNA

50

100

---

---

---

100

40

80-95

100

---

---

---

25

50-90

75-95

100

---

60-100

20

---

60-85

80-100

100

---

10

40-70

45-75

50-80

70-100

40-85

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.

5

25-50

30-55

35-65

50-85

30-70

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada

2

15-35

20-40

25-50

30-60

15-50

assaig.

400 micres

6-22

6-25

8-30

10-35

8-35

3. ESPECIFICACIONS

80 micres

0-10

0-12

0-12

0-15

0-18

Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 2500 m3 o cada setmana si
el volum executat és menor.
Cada 400 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 /
UNE 103-501) com a referència al control de compactació.

Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria
continua, procedents de graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes
d’enderrocs de construcció.
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.O.

El fus ZNA només es podrà utilitzar per a trànsit T3 o T4, o en vorades.
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):
Fus ZNA < 50
Projecte d’urbanització del SUD-1.12 Brugueres 2 Pla de Control de Qualitat- 34

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Resta de fusos < 40

Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.

Equivalent de sorra (NLT-113):

Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la

Fus ZNA > 25
Resta de fusos > 30
CBR (NLT-111) (97% PM) > 20

capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella.
Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d’execució i control de la temperatura ambient.
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,

Plasticitat:

corresponent a una mateixa

Trànsit T0, T1 i T2 o material provinent de reciclatge d’enderrocs No plàstic

procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 500 m2. Es realitzaran 5
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

Resta de trànsits:
Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 2000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la
Límit líquid (NLT-105) < 25

zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).

Índex de plasticitat (NLT-106) < 6

Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma

Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
Inflamen (NLT-111) < 2%
Contingut de materials petris>= 95%
Contingut de restes d'asfalt < 1% en pes
Contingut de fusta < 0,5% en pes
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de
distribuir al llarg de la zona de treball.

cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició
de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent
transversal de la plataforma, en els mateixos perfils.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

de la tongada.

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en

Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent

cas contrari, no s’autoritzarà

longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt).

l’ús del material corresponent.

3. ESPECIFICACIONS

CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació

de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de

Tècnica.

compactació més adient al procediment d’execució. La D.O.
decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de

Compactació >= 100% PM
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega):
Esplanada (trànsit T0-T1) >= 60 MPa
Esplanada (trànsit T2-T3) >= 40 MPa

l'execució de la partida d'obra.
Esplanada (trànsit T4-vorals) >= 25 MPa
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix
comprès entre 10 i 25 cm No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de
compactació de la precedent.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108,
s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en

Subbase (trànsit T0-T1) >= 100 MPa
Subbase (trànsit T2-T3) >= 80 MPa
Subbase (trànsit T4-vorals) >= 40 MPa
Toleràncies d'execució:

la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.

Replanteig de rasants

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació

1/5 del gruix teòric

0

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap
al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element
compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o

Trànsit T0, T1 i T2 ± 20 mm
Trànsit T3 i T4 ± 30 mm
Planor ± 10 mm/3 m

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a

No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.

compactar i allisar.

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la D.O.

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part

defecte, el que indiqui la D.O.

de la D.O.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar

Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada

compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:

l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i,
en general, si s’observen defectes a judici de la D.O.
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec,
o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un

Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 400 m3 o fracció diària.
1 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 400 m3 o fracció diària.
Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 750
m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.
Coeficient de neteja (NLT-172), cada 750 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.

màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana
del conjunt compleixi l’especificat.

Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució

Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 2500 m3 o cada setmana si el

del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de

volum executat és menor.

compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix
causa de rebuig.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.
REFERÈNCIES:

2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE amb
dues o més cares de fractura (NLT-358), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és
menor.
Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat
és menor.
Cada 400 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 /
UNE 103-501) com a referència al control de compactació.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

assaig.

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes”

3. ESPECIFICACIONS

3.7.

TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES i BASES

Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxacats total o parcialment, amb granulometria
continua, procedents de pedra

CONTROL DE MATERIALS
de pedrera o granulats naturals.
1. OPERACIONS DE CONTROL
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.O.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d’altres matèries entranyes.

Trànsit T0 i T1 > 35

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada

Resta de trànsits > 30

pel tamís 0.40 (UNE 7-050).

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.

Coeficient de neteja (NLT-172/86) > 2

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i
T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més cares de fractura.
La D.O. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda
a dins d'un dels fusos següents:

distribuir al llarg de la zona de treball.
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

Tamisatge ponderal acumulat (%)

CONTROL D’EXECUCIÓ
Tamisatge ponderal acumulat (%)

1. OPERACIONS DE CONTROL.

Tamís UNE

ZA (40)

ZA (25)

40

100

---

25

75-100

100

20

60-90

75-100

10

45-70

50-80

5

30-50

35-60

2

16-32

20-40

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 500 m2.

400 micres

6-20

8-22

Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

80 micres

0-10

0-10

Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.
Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la
capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella.
Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d’execució i control de la temperatura ambient.
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,

Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 2000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la

Índex de llenques (NLT-354) <= 35

zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):

_ Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la

Trànsit T0 i T1 < 30
Resta de trànsits < 35
Equivalent de sorra (NLT-113):
A11 CONTROL DE QUALITAT

plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts
de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en els
mateixos perfils.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
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Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal
de la tongada.
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent
longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt).

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap
al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element
compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les

3. ESPECIFICACIONS

indicacions de la D.O..

Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu

de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de

defecte, el que indiqui la D.O..

compactació més adient al procediment d’execució. La D.O. decidirà si es acceptable la realització
d’aquesta prova com a part integrant de l’obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació
també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.O. autoritzi el contrari.
L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació
Tècnica.
Compactació >= 100% PM
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega):
Subbase (trànsit T0-T1) >= 100 MPa
Subbase (trànsit T2-T3) >= 80 MPa
Subbase (trànsit T4-vorals) >= 40 MPa

tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.

Base (trànsit T0-T1) > 120 MPa

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.

Base (trànsit T2-T3) > 100 MPa

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108,

Base (trànsit T4-vorals) >= 60 MPa

s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.
Toleràncies d'execució:
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en
la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.

Replanteig de rasants + 0 - 1/5 del gruix teòric

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació

Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Trànsit T0, T1 i T2 ± 15 mm
Trànsit T3 i T4 ± 20 mm
Planor ± 10 mm/3 m
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes

compactar i allisar.
3.8.
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part
de la D.O..
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar
compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant

FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS

CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL.
Determinació de la fórmula de treball.
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i,
en general, si s’observen defectes a judici de la D.O..

Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83- 313), la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec,

contingut d’aire ocluit (UNE 7-141).

o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material.
CONTROL DE FABRICACIÓ I RECEPCIÓ.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana
del conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix
causa de rebuig.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions.

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó.
Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents
assaigs:
Assaig granulomètric (UNE 7-139)
Equivalent de sorra (UNE 83-131)
Terrossos d’argila (UNE 83-130)
Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7-139).
Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra:
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Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a

El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons
els criteris indicats als Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar

provetes per a cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141).

d'acord amb les prescripcions de la EHE.

Cada 3500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja

provetes, segons la norma UNE

homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar

83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a
7 i 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7141).
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Cada sèrie de provetes es prendrà
d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la

amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Nom de la central que fabrica el formigó
Número de sèrie del full de subministrament
Data d'entrega
Adreça de subministrament i nom de l'usuari
Especificacions del formigó:

tarda.

Resistència característica

3. ESPECIFICACIONS

Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula de treball i el

Tipus, classe, categoria i marca del ciment

corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
Consistència i relació màxima aigua/ciment
La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
Mida màxima del granulat
La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5
mm; 2,5 mm; 630 _m; 320 _m; 160 _m; i 80 _m.

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.

Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha

La resistència característica a flexotracció.

Designació específica del lloc de subministrament

La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit.

Quantitat de formigó de la càrrega

Els temps de mescla i amassat.

Hora de càrrega del camió

La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador.

Identificació del camió
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Hora límit per a utilitzar el formigó

Assentament en el con d'Abrams:

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

Consistència seca Nul·la

El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al

Consistència plàstica o tova 1 cm

ciment i les addicions.
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305):
Per a formigó HP-35 35 kg/cm2
Per a formigó HP-40 40 kg/cm2
Per a formigó HP-45 45 kg/cm2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Consistència fluida 2 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
Contingut de ciment, en pes ± 1%
Contingut de granulats, en pes ± 1%
Contingut d'aigua ± 1%
Contingut d'additius ± 3%

Tipus de ciment CEM I
Classe del ciment >= 32,5
Contingut de ciment 300 kg/m3 i <= 400 kg/m3
Relació aigua/ciment dels formigons <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
Consistència seca 0 - 2 cm
Consistència plàstica 3 - 5 cm

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no
compleixi les especificacions indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28
dies ha de superar l’especificada a projecte.
En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE
amb control normal. Per tant, la resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana
dels resultats obtinguts per a cada una de les provetes corresponents. La resistència característica
del lot a una certa edat s’estimarà com el producte de la mínima resistència obtingudaa dita edat en

Consistència tova 6 - 9 cm
Consistència fluida 10 - 15 cm
En cas d’haver previst la utilització d’un airejant, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7141) no serà superior al 6 % en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la
utilització d’un inclusor d’aire amb proporció inferior al 4 % en volum.
La D.O. pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35%
del pes del ciment.

qualsevol sèrie per un coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot.
Nombre de sèries
Coeficient
que formen el lot
2
0,88 (*)
3
0,91
4
0,93
5
0,95
6
0,96
(*) Cas no considerat a la norma EH-91 Taula corresponent a la EH, plant
Taula corresponent a la EH, planta sense segell de qualitat.

Toleràncies:
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Es rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l’assentament en
el con d’Abrams no s’ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió
controlat.
Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80
% de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben

Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el lot repicant la
capa col·locada i substituint-la per una de nova.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL.

dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas

Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram

contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos necessaris

de prova es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa,

a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a

Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s’accepta si la resistència característica a
28 dies és superior a la exigida.
En altre cas:
Si queda per sobre del 90 % de l’especificada, la D.O. pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en
el Plec, les sancions corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realització d’assaigs
d’informació per tal d’evitar les sancions previstes.
Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d’informació.
Assaigs d’informació: Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis
cilíndrics (UNE 83-302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma

edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà
segons la norma UNE 83-302. El resultat d’aquest assaig servirà de referència per els assaigs
d’informació a realitzar en cas d’incompliment de les resistències dels lots d’obra (control de
materials).
Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó.
Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment.
Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la D.O.
Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb
precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els
perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil.
Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de:

UNE 83-302.
Superfície màxima = 3500 m2
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas
d’incompliment, cal distingir tres casos:
Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les
sancions previstes al Plec, si és el cas.
Resistència del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La D.O. decidirà en
funció de criteris tècnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les

Longitud màxima = 500 m
Temps d’execució <= 1 dia
Per a cada lot es controlarà:
Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud mínima de 3 m (NLT-334)
S’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa.

sancions previstes.
Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.
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2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O..
La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents
restriccions:
Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m
Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores
següents a la seva execució. Els

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el
paviment construït.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada.
La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn
ondulacions a la superfície del formigó.
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a
les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de

punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament.

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

3. ESPECIFICACIONS

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10
m. Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals

Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i

de paràmetre inferior a 2.000 m

espessor que després s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de
vibrat són capaços de compactar de manera adequada el formigó en tot l’espessor del paviment, que

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui

es compleixen les prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de protecció i cura

superior a 1 mm.

del formigó és adequat i que els junts es realitzen correctament.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra.
Els procediments d’estesa, vibració i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La D.O. podrà ampliar aquest
plaç fins a un màxim de 2 h.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar
com a mínim dos carrils al mateix temps.
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de
formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar
l'avanç de la pavimentadora.
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.
En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè,
amb un plaç mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt
una longitud d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de
fabricació.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de
12 mm de radi.

fresc.
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Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La D.O. podrà ampliar aquest

En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar,

termini fins a un màxim de 2 h.

la part superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura
del formigó, que no ha de rebassar en cap moment els 30°C.

per sota.
En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La
desviació màxima, tant en planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la
teòrica, serà de 20 mm. La màxima desviació angular respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci

passador, mesurada per la posició dels seus extrems, serà de 10 mm, si s’introdueixen per vibració, i

el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.

de 5 mm mesurats abans d’abocar el formigó, si s’introdueixen prèviament.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes

no s'evapori l'aigua.

metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.O.

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.O. autoritzi un altre
sistema.

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la D.O., s'ha d'aturar el formigonament
de la capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.

S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com
quedin lliures.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.

S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s’hagi fet
malbé durant el període de cura.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha
de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament

Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una

compactat.

membrana de plàstic aprovada per la D.O., fins al matí següent a la seva posada a l'obra.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït

La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions.

una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació,
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.O.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més
proper.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció
executats al formigó fresc.

Les lloses no han de presentar esquerdes.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina
epoxi, segons les instruccions de la D.O..
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T.
L’espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que
especifiqui la D.O.. La superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
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Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de

el seu acabat.

successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
Toleràncies d'acabat:
Desviacions en planta ± 30 mm
Cota de la superfície acabada ± 10 mm
Planor de la superfície (NLT-334) ± 3 mm/ 3 m

procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.
No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat
aprovat per la D.O..
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.
Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar
per fressat. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la D.O. podrà adoptar una de les següents
solucions: augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada.

Regularitat superficial (índex IRI) <= 2 dm/hm
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar
S’ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de

el seu acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar

la secció-tipus dels plànols.

formigó no estès.

La D.O. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química

En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al

de la superfície del formigó fresc.

primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el

Després de donar la textura al paviment, s’han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres
dígits, aplicant una plantilla al
formigó fresc.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle
no inferior a 4 m.
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament de la
mateixa, a excepció del

nombre d’assaigs de comprovació s’incrementarà a 5.
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb
formigó de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat
correctament.
La D.O. podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la
realització d’assaigs d’informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a
assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al tram de prova.
Les lloses no han de presentar esquerdes. La D.O. pot acceptar petites fissures de retracció, de

imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.

longitud curta i que afectin exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat.

El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment.

Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la D.O.
podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment.
Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’esquerda passadors o barres
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

d’unió, amb disposició similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i
encaixat dels seus llavis.
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Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada per la D.O. per
tal de mantenir la continuïtat de la llosa.
En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la D.O. decidirà l’acceptació o

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la Direcció de les
Obres podrà determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les
condicions exigides en el plec.

l’enderroc total o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tant aviat

En cas d’utilitzar àrid de cobertura, sobre cada procedència, i com a màxim amb els volums indicats,

com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d’un

es realitzaran els següents

enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m
La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de
garantia, les esquerdes no han augmentat ni s’han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari,

assaigs:
1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139) Cada 100 m3

la D.O. ordenarà l’enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa.

1 Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 100 m3

REFERÈNCIES:

2 Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 100 m3

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

1 Humitat (NLT-102) Cada 25 m3

3.9.

EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS BITUMINOSOS

CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
A la recepció de l’obra, es farà una presa de mostres, segons la norma NLT-121 pel lligant. Si
procedeix, en el cas del reg d’imprimació, la presa de mostra del àrid es farà segons la norma NLT148. L’assaig d’humitat es realitzarà immediatament abans de ser utilitzat l’àrid.

Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions o elements d’emmagatzematge.
3. ESPECIFICACIONS
Recepció del certificat de qualitat del material
El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la D.O..
Assaigs:
A la recepció de cada partida de lligant s’exigirà el certificat de qualitat del material, subscrit per un
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de material

laboratori acreditat, on s’especifiqui el tipus i denominació del lligant, i es garanteixi el compliment de

rebut, i cada 30 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents

les condicions exigides en el plec.

assaigs:
L’emulsió ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
Càrrega de partícules (NLT-194).

asfàltic emulsionat.

Residu per destil·lació (NLT- 139).

No ha de ser inflamable.

Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124).

Ha de ser adherent tant sobre superfícies humides com seques.

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge.
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Designació de la emulsió = EAL-1

Projecte d’urbanització del SUD-1.12 Brugueres 2 Pla de Control de Qualitat- 45

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) <= 100 s

Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) >= 40 cm

Càrrega de les partícules negativa

Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) >= 97,5%

Contingut d'aigua en volum (NLT-137) <= 45%

Designació de la emulsió = ECR-1

Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) <= 8%

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) <= 50 s

Betum asfàltic residual (NLT-139) >= 55%

Càrrega de les partícules positiva

Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) <= 5%

Contingut d'aigua en volum (NLT-137) <= 43%

Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) <= 0,10%

Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) <= 5%

Assaigs sobre el residu de destil·lació:

Betum asfàltic residual (NLT-139) >= 57%

Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) 130-200 mm

Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) <= 5%

Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) >= 40 cm

Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) <= 0,10%

Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) >= 97,5%

Assaigs sobre el residu de destil·lació:

Designació de la emulsió = ECI

Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) 13 - 20 mm

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) <= 50 s

Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) >= 40 cm

Càrrega de les partícules positiva

Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) >= 97,5%

Contingut d'aigua en volum (NLT-137) <= 50%

Àrid de cobertura:

Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) 10-20%
Betum asfàltic residual (NLT-139) >= 40%
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) <= 10%
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) <= 0,10%
Assaigs sobre el residu de destil·lació:
Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) 20-30 mm
A11 CONTROL DE QUALITAT

L’àrid a utilitzar en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla
d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més,
les següents condicions :
Plasticitat (NLT-105 i NLT-106) Nul·la
Coeficient de neteja (NLT-172) <= 2
Equivalent de sorra (NLT-113) >= 40
% material que passa pel tamís 5 UNE (UNE 7- 139) 100 %
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En el moment de l’estesa, l’àrid no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
Els resultat dels assaigs i els valors del certificat de identificació, han de complir les limitacions
establertes en el plec.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL
Execució d’un tram de prova que es tractarà, a nivell de control, com un lot d’obra.
Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el reg i observació de l’efecte de pas
de un camió carregat.
Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.

de marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de
compactació.
La temperatura d’aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons
Saybolt Furol.
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense
lligant. S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues
franges.
En el cas de reg d’emprimació:
S'ha d'humitejar abans de l'aplicació del reg.
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 1200 g/m2 a

Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.

calçades i vorals.

Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.

Quan la D.O. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues
vegades.

Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de
paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas.

L’estesa de l’àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la D.O., quan s’hagi de fer circular trànsit per

El nombre de determinacions l’establirà la D.O..

sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir. La seva dosificació serà la
mínima necessària per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
la durada del reg sota l’acció del trànsit.
Els controls es faran segons les indicacions de la D.O..
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del
3. ESPECIFICACIONS

lligant.

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la Documentació Tècnica.

Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles

Ha de ser neta i sense material engrunat, complir les condicions especificades per la unitat d'obra

han de circular a velocitat <= 30 km/h.

corresponent i no ha de ser reblanida per un excés d'humitat.
La dosificació de l'àrid de cobertura ha de ser de 4 l/m2.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d’àrid
de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en l’execució. Es
comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotació de
lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com

En el cas de reg d’adherència:
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum tipus ECR-1 ha de ser de 600 g/m2.

longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat
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Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic s'han d'eliminar els excessos de betum i

1 Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i

s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.

percentatge de buits de la mescla (NLT-168).

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162).

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.

1 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de trànsit i intermitja).

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’impulsió i la

CONTROL DE FABRICACIÓ.

velocitat del equip, ajustant-se a
les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el
plec.
La dotació mitjana del lligant resultant del amidaments haurà d’estar compresa en l’interval:
Dotació patró ± 10%
L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més
grans del 15%
transversalment i del 10% longitudinalment.
REFERÈNCIES:
PG 3 amb les corresponents modificacions
3.10. PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D,S,G
CONTROL DE MATERIALS

Inspecció a la planta de fabricació.
Cada 1000 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys material, es
realitzaran els següents assaigs:
Sobre la mescla d’àrids (en blanc)
1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139)
1 Equivalent de sorra (NLT-113)
Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de la mescla.
Control de recepció.
Cada 500 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material:
2 Assaig de dosificació de betum (NLT-164)
2 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165)
2 Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i
percentatge de buits de la mescla (NLT-168). En paral·lel, es prepararan 6 provetes mes per assajar

1. OPERACIONS DE CONTROL
Fórmula de treball.
Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim de 3

a tracció indirecta (3 al laboratori d’autocontrol i les altres 3 al de l’ETSCCPB).
Cada 1000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material:
Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162)

dosificacions diferents de betum:
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
1 Assaig de dosificació de betum (NLT-164).
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta subministradora i
1 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165).
A11 CONTROL DE QUALITAT
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El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions receptors de

En funció del tipus de mescla, la fórmula de treball s’adaptarà al fus següent (assaig granulomètric

la descarrega de la planta.

(UNE 7-139) i (NLT-165)):
TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)

Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el matí i l’altre per
la tarda.
3. ESPECIFICACIONS
La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h.
S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles
calorifugats quan la distància
entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó 45
minuts de temps de desplaçament màxim.

(TAMISOS UNE 7-050)
FUS
GRANULOMETRIC

40

que inclourà:
Proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès de la classificació
en calent.
Granulometria dels àrids combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20

20

12,5

10

5

2,5

0,63

0,32

0,16

0,08

100

80-95

72-87

50-65

35-50

18-30

13-23

7-15

5-8

80-95

65-80

60-75

47-62

35-50

18-30

13-23

7-15

5-8

100

80-95

71-86

47-62

30-45

15-25

10-18

6-13

4-8

100

80-95

65-80

60-75

43-58

30-45

15-25

10-18

6-13

4-8

80-95

75-88

60-75

55-70

40-55

30-45

15-25

10-18

6-13

4-8

100

75-95

55-75

47-67

28-46

20-35

8-20

5-14

3-9

2-4

75-95

65-85

47-67

40-60

26-44

20-35

8-20

5-14

3-9

2-4

Dens D12
D20

100

Semi- S12
dens S20
S25

100

Gros G20
La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula de treball,

25

G25

100

El control dels materials components es realitzarà segons els criteris dels Àmbits de Control que
corresponen al lligant a utilitzar.
Toleràncies (mescla fabricada):
Granulometria (inclòs el pols mineral):

mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 _m; 320 _m; 160 _m i 80 _m.
Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050) ± 3% del pes total dels granulats
Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa total d’àrids.
Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050) ± 2% del pes total dels granulats
Densitat màxima a aconseguir.
Tamís 0,08 (UNE 7-050) ± 1% del pes total dels granulats
En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu, els temps a
exigir per a mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
Les temperatures màxima i mínima de escalfament previ d’àrids i lligant.

Projecte d’urbanització del SUD-1.12 Brugueres 2 Pla de Control de Qualitat- 48
Equivalent de sorra (NLT-113):

Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador.

Sorres artificials > 65

La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport.

Sorres naturals > 75

La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació.

La dosificació del lligant es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT-159), prenent com a
referència els criteris següents:
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Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) <= 25%

CONCEPTE

INTERM.

BASE

REGULARITZ. /
TRÀNSIT

Relació ponderal filler-betum

1,2

1

1,2

No. de cops per cara

75

75

75

coses, s’encarregarà de comprovar, el nivell dels tancs d’àrids en fred, el funcionament de les seves

Estabilitat (kgf)

>=1000

>=1000

>=1000

comportes de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels tancs d’àrids en calent, el

Deformació (mm)

2-3,5

2-3,5

2-3,5

% de buits en mescla

4-8

4-9

4-6

% de buits en granulats D,S

>15

-

>15

% de buits en granulats D,S,G 20

>14

>14

>14

% de buits en granulats S,G 25

>13

>13

-

El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, haurà de tenir experiència en aquest tipus d’unitat,
i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres

tancament estanc de les seves comportes i el rebuig, així com la envolta del àrid pel lligant.
En les instal·lacions de mescla continua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora
d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida.
Setmanalment es verificarà l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte
funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i betum.

Capa de base 3,5 %

Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogènies, carbonitzades o
sobreescalfades, les mesclesamb escuma, o les que presentin indicis d’humitat; en aquest cas, es

Capa intermitja 4 %

retiraran els àrids dels corresponents tancs en calent. També

Capa de trànsit 4,5 %

es rebutjaran aquelles mescles en les que l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia.

En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig
de pista de laboratori (NLT- 173). Per a capes de trànsit i intermitges, la màxima velocitat de
deformació en l’interval de 105 a 120 minuts, no serà superior als següents valors (_m/min):

La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estarà sempre dins de l’interval de
validesa definit juntament amb la fórmula de treball.
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

ZONA TÈRMICA ESTIVAL

CATEGORIA DE
TRÀNSIT

Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria resultant
calculada a partir del pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les toleràncies indicades
respecte a la fórmula de treball.

CÀLIDA
T0 i T1
T2

MITJANA

TEMPERAT

15
15

T3

20
20

20

Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut de betum
hauran de complir les condicions especificades.
Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran les limitacions
fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

-

Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de
T4

20

-

temperatura establerts.

Tolerància en el contingut de lligant (NLT-164)
Lligant hidrocarbonat ± 0,3% de la massa total de granulats
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Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar

Es seguiran els criteris que en cada cas determini la D.O. Els testimonis de la capa de mescla

correctament. En cas contrari s’interromprà la fabricació i es procedirà a la seva reparació o

bituminosa s’extrauran en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament respecte a

substitució.

la secció transversal.

CONTROL D’EXECUCIÓ

Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les

1. OPERACIONS DE CONTROL
Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra.
Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat.

zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al
2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguàs insuficient.
3. ESPECIFICACIONS
Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla bituminosa

Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació.

en calent que s’hagi d’utilitzar.

Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.

La D.O. determinarà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra
en construcció.

Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de
compactació.

La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a màxima, i en el
moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la que s’indiqui a la fórmula de treball.

Cada 500 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys material:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
Extracció de 4 testimonis de la capa compactada i determinació del gruix, densitat i % de buits (NLT168), i assaig a tracció
indirecta.
Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals:
Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a banda i
banda de la plataforma.
Comprovació de l’amplada de la plataforma.

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra.
El reg d’adherència o imprimació de la capa inferior ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat
d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula
de treball.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la

Per a capes de trànsit, cada 1000 m2:

major continuïtat possible.

Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT-335).

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic de anivellació, o bé amb reguladors de
gruix aprovats per la D.O.

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h.
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L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent,

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la

iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.

temperatura ambient i amb la densitat adequada.

L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.

mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites.
La D.O. podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents.
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idònia
d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense
estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d’aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura,
densitat i acabat que la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
Nivell de les capes de trànsit i intermèdia ± 10 mm
Nivell de la capa de base ± 15 mm
Amplària de la capa ...... - 0 mm

l'altra.

Planor de la superfície ± 4 mm/3 m

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d’adherència.

Regularitat superficial (IRI):

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

- 50% de la capa de trànsit <= 1,5 dm/hm

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i

- 80% de la capa de trànsit <= 2 dm/hm

calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge.
- 100% de la capa de trànsit <= 2,5 dm/hm
El tren de compactació ha de ser aprovat per la D.O., d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa.
- 50% de la 1ª capa sota trànsit <= 2,5 dm/hm
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar la càrrega de
la maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer

- 80% de la 1ª capa sota trànsit <= 3,5 dm/hm
- 100% de la 1ª capa sota trànsit <= 4,5 dm/hm
- 50% de la 2ª capa sota trànsit <= 3,5 dm/hm

amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.

- 80% de la 2ª capa sota trànsit <= 5,0 dm/hm

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua

- 100% de la 2ª capa sota trànsit <= 6,5 dm/hm

sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.O.
Comprovació del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168):
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Gruix de cada capa:
En capa de trànsit 100% del gruix teòric
En la resta de capes 80% del gruix teòric
Gruix del conjunt 100% del gruix teòric
La densitat dels testimonis no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig
Marshall (NLT-159):
Capes de gruix superior a 6 cm 98 %
Capes de gruix <= 6 cm 97 %
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla bituminosa, quan

La D.O. podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de densitats,
sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable amb l’extracció de
testimonis. En tot cas, el nombre mínim de testimonis extrets per lot no serà inferior a 3.
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin
aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la D.O.
REFERÈNCIES:
PG 3 amb les corresponents ordres circulars
3.11. FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
Aprovació de la dosificació presentada pel contractista

es compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de
la capa acabada. En altre cas, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduintse les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el
nivell de qualitat exigit.
El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà d’acceptar o rebutjar
globalment. Les condicions d’acceptació són les següents:
El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir les
condicions especificades.
El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima admesa per

Control de les condicions de subministrament.
Cada cop que ho determini la DO, es realitzarà una comprovació de la consistència (con d’Abrams)
(UNE 83-313).
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma EHE.

aquests valors es defineix a continuació:

3. ESPECIFICACIONS

Propietat Nombre màxim Tolerància addicional de punts d’incompliment en el resultat

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar

Densitat 3 2%
Gruix 3 10%
Resistència al lliscament 1 0,05

d’acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà
d’acord als àmbits corresponents.
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l’adormiment.
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Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Nom de la central que ha elaborat el formigó
Número de sèrie del full de subministrament

Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora de càrrega del camió
Hora límit d’us del formigó
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja

Data de lliurament

homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l’adormiment.

Nom del peticionari i del responsable de la recepció

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

Especificacions del formigó:

S’utilitzarà preferentment, formigó de resistència 15 MPa (150 Kp/cm2), tret que la D.O. indiqui el

Resistència característica
Formigons designats per propietats:
Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
Formigons designats per dosificació:
Contingut de ciment per m3
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
Tipus, classe i marca del ciment
Grandària màxima del granulat
Consistència
Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Designació específica del lloc de subministrament

contrari.
Projecte d’urbanització del SUD-1.12 Brugueres 2 Pla de Control de Qualitat- 52
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Tipus de ciment CEM I
Classe del ciment >= 32,5
Contingut de ciment:
>= 150 kg/m3
<= 400 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
Consistència seca 0 - 2 cm
Consistència plàstica 3 - 5 cm
Consistència tova 6 - 9 cm
Consistència fluida 10 - 15 cm
Toleràncies:
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Assentament en el con d'Abrams:

3. ESPECIFICACIONS

Consistència seca Nul·la

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

Consistència plàstica o tova 1 cm

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant

Consistència fluida 2 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
Contingut de ciment, en pes ± 1%
Contingut de granulats, en pes ± 1%
Contingut d'aigua ± 1%
Contingut d'additius ± 3%
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures realitzades
queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb
tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de
la dosificació.
CONTROL D’EXECUCIÓ

les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La superfície ha de ser plana i anivellada.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Toleràncies d'execució (segons l’annex 10 de la EHE):
Gruix de la capa - 30 mm
Nivells
Cara superior + 20 mm - 50 mm
Planor ± 16 mm/2 m
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la D.O.
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.

1. OPERACIONS DE CONTROL
Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja.
Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor).
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la D.O.
A11 CONTROL DE QUALITAT

REFERÈNCIES:
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”
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1. OPERACIONS DE CONTROL
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies
segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303
i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es
disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la
EHE.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà
d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Nom de la central que ha elaborat el formigó
Número de sèrie del full de subministrament

subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el
contingut de ciment (control de durabilitat).
En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DO. així ho determini: cada 100 m3 de
formigó del mateix tipus i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es
realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a compressió, una a 7 i les altres dues a 28 dies,

Data de lliurament
Nom del peticionari i del responsable de la recepció
Especificacions del formigó:

segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es

Resistència característica

controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència

Formigons designats per propietats:

del formigó és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la
EHE. També segons aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de
segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentarse al doble, amb les

Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)

condicions allà indicades.
Formigons designats per dosificació:
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.

Contingut de ciment per m3

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma EHE.

Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)

3. ESPECIFICACIONS

Tipus, classe i marca del ciment
Grandària màxima del granulat

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Consistència

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.

Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

Designació específica del lloc de subministrament

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla

Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora de càrrega del camió
Hora límit d'us del formigó
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.

del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandaria màxima del granulat, consistència i
resistència característica, així com
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

subministrador les haurà de

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà,

garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

com a mínim, la següent

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les

informació:

garanties i les dades que el

- Consistència

subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

- Grandària màxima del granulat

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE.

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència a compressió
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
al cap de 7 dies (UNE 83-304) >= 0,65 x resistència a 28 dies
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
Tipus de ciment:
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat
Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301)
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
Ciments per a usos especials (UNE 80-307)
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80-303), i
els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)
Classe del ciment >= 32,5

- Consistència fluida ± 2 cm
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
Es seguiran els criteris de la norma EHE:
La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de

superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que,

la classe d'exposició. La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha

amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la

de ser:

resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i segons

Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3

les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que:

A totes les obres <= 400 kg/m3

fcm = fck + 8 (N/mm2)

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la

Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en

classe d'exposició

cada una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que

La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable, per a formigó en massa, ha de

x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6

ser <= 0,65 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
Consistència seca 0 - 2 cm
Consistència plàstica 3 - 5 cm
Consistència tova 6 - 9 cm
Consistència fluida 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck
De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés
d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables.
No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del
plec.
L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades,
queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb
tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de
la dosificació.

En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment
El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a
En massa sense armadura de fissuració: No hi ha restricció

l’article 88.4 de la norma EHE.

Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams:

Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació:

Consistència seca Nul

fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT

Consistència plàstica o tova ± 1 cm

fest < 0,9 fck Actuacions possibles:
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Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest.
Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 norma
EHE).
Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2).
Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó

El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de
seguir per a la bona col·locació del formigó.
En el pla hi ha de constar:
Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada
unitat.

estructural.

Forma de tractament dels junts de formigonat.

CONTROL D’EXECUCIÓ

Per a cada unitat hi ha de constar:

1. OPERACIONS DE CONTROL

Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...).

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents:

Característiques dels mitjans mecànics.

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista

Personal.

Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat.

Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.

Seqüència d'ompliment dels motlles.

Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i

Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les,

condicions ambientals.

bastides, taulons o d'altres).

Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat.

Sistema de curat del formigó.

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O., i el contingut de l’article 95 de la norma
EHE.

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.O., un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons
i costers, i hagi aprovat la

3. ESPECIFICACIONS
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element

dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó.
Abocament amb bomba:

de l'obra, que ha de ser aprovat per la D.O.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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La D.O. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.

En cap cas s’aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.O. abans del formigonat del junt.

formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La D.O. pot
refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant
sense dret a percebre cap abonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.

la D.O. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l’adormiment.

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

No s’han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

La compactació s'ha de fer per vibratge.

L’abocada s’ha de fer des d’una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments.

Abocament des de camió o amb cubilot:

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt

L’abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l’aire no quedi agafat i assenti el
formigó. Alhora s’ha de
vibrar enèrgicament.
El gruix de la tongada el fixarà la D.O. per tal d’assegurar l’efecte de vibrat a tota la massa.
El gruix de la tongada no ha de ser superior a:
- 15 cm per a consistència seca
- 25 cm per a consistència plàstica

adequat.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la
D.O.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les
superfícies del formigó.
Aquest procés ha de ser com a mínim de:
7 dies en temps humit i condicions normals
15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o

- 30 cm per a consistència tova

filtracions agressives

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.O. En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.O.
A11 CONTROL DE QUALITAT

El curat amb aigua no s’ha d’executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la
constant humitat de l’element amb
recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment
amarats amb aigua, sistema de reg
continu o cobriment complert mitjançant plàstics.
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En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de
complir les especificacions del
3.13. MORTER DE CIMENT EN UNITATS RESISTENTS
seu plec de condicions.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
Si sobre de l’element es recolzen altres estructures, s’ha d’esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l’element hagi assentat.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la
consistència del morter mitjançant el con d’Abrams, i es prepararà una sèrie de 6 provetes

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de

prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió a 7 i 28 dies (3 provetes per a

l'encofrat ni d'altres.

cada edat) (UNE 80-101).

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

D.O.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.
S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE,
sempre que la DO no determini altres més restrictives.

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la NBE FL-90.
3. ESPECIFICACIONS
El subministrament ha de ser envasat en sacs de manera que no s'alterin les seves característiques.
El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat on es garanteixin les
condicions exigides en el plec.
El morter ha d'estar emmagatzemat en el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la D.O.

Els materials components: aigua, ciment i àrids, compliran els requisits corresponents als àmbits .

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

REFERÈNCIES:

La utilització del plastificant no ha de modificar les altres característiques del morter.

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)

El producte plastificant i la seva utilització a l'obra han de ser aprovats per la D.O..

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

Resistència a la compressió al cap de 28 dies
Tipus M-80-a 80 kg/cm2

A11 CONTROL DE QUALITAT
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- Tipus M-160-a >=160 kg/cm2

3. ESPECIFICACIONS

Consistència (assentament en el con d'Abrams) 17 cm

La disposició de les bases de recolzament ha d'estar d'acord amb els plànols de projecte.

Percentatge de fins de mescla seca:

Si els elements estructurals amb els que s'uneix la base d'anivellament són de formigó executat "in

Plasticitat grassa > 20%
Plasticitat poc grassa (P) 20% <= P <= 10%
Plasticitat magra < 10%
Toleràncies:

situ", s'ha de formigonar la base alhora que l'element. Si aquest element és prefabricat, s'ha d'adherir
la base per mitjà de resina epoxi.
Les bases no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon
funcionament del recolzament.
La superfície en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han de ser
planes i horitzontals.

Consistència (assentament en el con d'Abrams) ± 20 mm
Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l’aparell
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

utilitzat:

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,

Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:

d’acord a les condicions exigides.
Si l'alçària de la base és <= 8 cm >= 5 cm
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: Si
resulta superior al 90 % de la de projecte, s'acceptarà el lot. Si resulta inferior al 90 % s'encarregarà
un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el
lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL
Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si és el cas).
Replanteig dels punts de recolzament
Per a cada base executada:
Control de la planor i horitzontalitat de la base.
Control dimensional en planta i alçat.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O..
A11 CONTROL DE QUALITAT

Si l'alçària de la base és >= 8 cm >= 10 cm
Distància entre les dues superfícies a recolzar >= 15 cm
Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i
els paraments laterals de les superfícies a recolzar >= 10 cm
Alçària de la base inferior >= 5 cm
Alçària de la base superior >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
Planor ± 1 mm
Horitzontalitat ± 1 mm
Posició en planta ± 1 mm
Replanteig de cotes ± 10 mm
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4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els aparells de
recolzament.
REFERÈNCIES:
NBE FL-90
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
“Recomendaciones para el proyecto y la puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes
de carreteras”.
3.14. ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les
peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc.

Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.
Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta
marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les
peces del lot.
Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls.
Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces.
Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la
fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats.
CONTROLS DE RECEPCIÓ A OBRA
Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:
Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot,
incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres
que justifiquin l’adequació del producte a les exigències del plec de condicions.

CONTROLS DE FABRICACIÓ

Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc.

La empresa subministradora avisarà a la DO, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la

Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.

campanya de fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat
tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les normes de

producció, es realitzaran els controls següents:

procediment corresponents.

Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i

3. ESPECIFICACIONS

d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i
Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als

recolzament han de ser els especificats en la Documentació Tècnica (D.T).

documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada
obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les
disconformitats.

A11 CONTROL DE QUALITAT

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni
estar sotmeses a càrregues imprevistes.
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El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del

No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin

projecte.

compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats.

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.

autorització s'han de facilitar a la D.O. les fitxes corresponents.
El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques
corresponents a la designació segons l'autorització d'ús.
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques
uniformes i no s'admet la presència de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superfícies

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifiqui altres toleràncies):
Superfícies vistes <= 5 mm/2 m
Superfícies ocultes <= 20 mm/2 m
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de
Condicions Tècniques del

La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures
passives (si és el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i
en les prescripcions tècniques particulars del projecte.

Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents.
Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la

Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula

intrucció EHE.

l’execució de les obres.

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en

CONTROL D’EXECUCIÓ

especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes
d'exposició.
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus
pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5.
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment

1. OPERACIONS DE CONTROL
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys
deguts al transport.

d’altres tipus requereix una justificació especial.

Replanteig de la situació de les peces.

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o

Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.

que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.
Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i
durabilitat del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.
A11 CONTROL DE QUALITAT

Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.
Inspecció visual de la unitat acabada.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
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Els controls es faran segons les indicacions de la D.O.

1. OPERACIONS DE CONTROL

3. ESPECIFICACIONS

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el

Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-025) i recepció del

mètode i mitjans auxiliars

certificat de qualitat del fabricant.

previstos.

Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes

Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de

descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.

realitzar els següents assaigs:

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-

Resistència a flexió (UNE 127-028)

se a les prescripcions del projecte i/o fabricant.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la
deguda antelació, a l’aprovació de la D.O., el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.
Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques.
Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T.
Toleràncies d’execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars):
Replanteig en planta ± 20 mm
Nivell ± 10mm

Absorció d’aigua (UNE 127-027)
Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE 83-302, 83-303 i 83304)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podrà prescindir, total o parcialment, dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de
producció establert en la marca de qualitat de producte.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma UNE

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

127-025.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

3. ESPECIFICACIONS

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

Els materials arribaran a l’obra amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant, conforme al
plec de condicions i a la norma UNE 127-025.

REFERÈNCIES:
Les peces han de ser de forma prismàtica, amb una cara aixamfranada, i han d’estar obtingudes per
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural
3.15. VORADES DE FORMIGÓ
CONTROL DE MATERIALS

A11 CONTROL DE QUALITAT

un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland CEM I / 32,5 , granulats de 20 mm de
grandària màxima, aigua, i eventualment additius.
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície.
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Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides.
Les peces no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Llargària segons UNE 127-025

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%

Pes específic >= 2300 kg/m3

de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats,

Resistència a flexió (UNE 127-028)

fins al 100% del subministrament.

Classe R 5,5

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3
mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no

Valor mitjà >= 55 Kp/cm2
Valor unitari >= 44 Kp/cm2
Classe R 7
Valor mitjà >= 70 Kp/cm2
Valor unitari >= 56 Kp/cm2
Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-027):
Valor mitjà <= 9,0%
Valor unitari < 11,0%
Resistència a la compressió 400 kg/cm2
Gelabilitat Inherent a ± 20°C
Toleràncies:
Llargària ± 5 mm
Amplària ± 3 mm
Alçària ± 5 mm
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces
cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a
l’especificat.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL
Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada.
Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O.
3. ESPECIFICACIONS
Base de formigó:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la D.O..
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
Amplada de la base de formigó gruix de la vorada + 5 cm
Gruix de la base de formigó 4 cm
VORADA
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense acantonaments ni d’altres defectes,
i s’ha d’ajustar a les alineacions previstes.
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb morter.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Pendent transversal >= 2%
Toleràncies d'execució:
Replanteig ± 10 mm (no acumulatius)
Nivell ± 10 mm
Planor ± 3 mm/3 m
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la D.O.
REFERÈNCIES:

A11 CONTROL DE QUALITAT

PG 3/75 amb les corresponents modificacions
UNE

127-025-91 Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación,

características, designación, marcado y control de recepción.”
3.16. RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT BLANC
CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i recepció
del certificat de qualitat del fabricant.
Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001
Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs:
Sobre 3 mostres de 3 peces:
Absorció d’aigua (UNE 127-002)
Gelabilitat (UNE 127-004)
Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003)
Sobre 3 mostres de 3 peces:
Resistència al xoc (UNE 127-007)
Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna:
Resistència a flexió (UNE 127-006)
Estructura (UNE 127-001)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podrà prescindir, total o parcialment, dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà
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en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de
producció establert en la marca de qualitat de producte.

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma UNE

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les

127-001.

especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%

3. ESPECIFICACIONS
El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant conforme
a les especificacions del plec de condicions.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes
i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127-002) <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
Cara a tracció >= 50 kg/cm2
Dors a tracció >= 40 kg/cm2
Gelabilitat (UNE 127-004) Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
Dimensions ± 1 mm
Gruix ± 3 mm
Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ± 0,4 mm

de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de
cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si
ambdues resulten conformes a l’especificat.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL
Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de rigola.
Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O.
3. ESPECIFICACIONS
BASE DE FORMIGÓ:
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins

Rectitud d'arestes ± 0,4 mm

aconseguir una massa compacta.

Balcaments ± 0,5 mm

La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.O..

Planor ± 0,4 mm
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Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions

UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en

explícites de la D.O..

obra."

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
RIGOLA
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a
tocar i correctament alineades.
S'han d'ajustar al traçat previst.
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

3.17. PANOT DE MORTER PER A VORERES
CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i recepció
del certificat de qualitat del fabricant.
Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001
Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces)
per tal de realitzar els següents assaigs:

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm.

Sobre 3 mostres de 3 peces:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

Absorció d’aigua (UNE 127-002)

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

Gelabilitat (UNE 127-004)

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.

Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003)

Toleràncies d'execució:

Sobre 3 mostres de 3 peces:

Replanteig ± 10 mm (no acumulatius)

Resistència al xoc (UNE 127-007)

Nivell ± 10 mm

Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna:

Planor ± 4 mm/2 m

Resistència a flexió (UNE 127-006)

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

Estructura (UNE 127-001)

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la D.O.

Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-005 /1) (2 peces de cada mostra)

REFERÈNCIES:

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els

PG 3/75 amb les corresponents modificacions
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resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma UNE
127-001.
3. ESPECIFICACIONS
Les rajoles hidràuliques han d’estar fetes amb ciment, colorants i granulats.
Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes
rectes a la cara plana.
No poden tenir esquerdes, acantonaments ni altres defectes.

Balcaments ± 0,5 mm
Planor ± 2 mm
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%
de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de
cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si

La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix.

ambdues resulten conformes a l’especificat.

Gruix de la capa fina >= 6 mm

CONTROL D’EXECUCIÓ

Absorció d'aigua (UNE 127-002) <= 7,5%

1. OPERACIONS DE CONTROL

Resistència al desgast (UNE 127-005) <= 3 mm

Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.

Tensió de trencament (flexió i xoc) (UNE 127-006 i UNE 127-007):

Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

Cara a tracció 55 kg/cm2

Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.

Dors a tracció 35 kg/cm2

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.

Gelabilitat (UNE 127-003) Absència de senyals de trencament o deteriorament

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Toleràncies:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O.

Dimensions ± 0,2%

3. ESPECIFICACIONS

Gruix ± 8%

Base de formigó

Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ± 0,4 mm

El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. o, en el seu
defecte, els indicats per la D.O..

Rectitud d'arestes ± 0,1%
A11 CONTROL DE QUALITAT

Página 76 de 97

1103 PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PROVENÇA (TERRASSA)

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la D.O..
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides

Alineació de la filada ± 3 mm/2 m
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la D.O.
REFERÈNCIES:

les superfícies del formigó.

PG 3/75 amb les corresponents modificacions

Aquest procés ha de durar, com a mínim, de 3 dies.

UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en

Col·locació del panot
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació.
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. A continuació s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l’estiu i 48 h a l'hivern.
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests
junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Pendent transversal >= 2%
Gruix de la capa de sorra (si hi ha) 3 cm.
Toleràncies d'execució:
Replanteig ± 10 mm
Nivell ± 10 mm

obra."
3.18. TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
Abans de començar l'obra, o si varia el subministrament, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un
laboratori acreditat:
Resistència a la tracció: (UNE 53-112)
Allargament fins a la ruptura: (UNE 53-112)
Resistència a la pressió interna: (UNE 53-114)
Densitat: (UNE 53-020)
Temperatura de reblaniment Vicat: (UNE 53-114
Resistència al xoc tèrmic: (UNE 53-114)
Estanquitat a l'aigua i a l'aire: (UNE 53-114)

Planor ± 4 mm/2 m
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DO tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs

Identificació del fabricant o nom comercial
Diàmetre nominal i gruix

sobre el material rebut, a càrrec del contractista

Sigles PVC

Es comprovaràn per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i
sobre una mostra de 2 tubs, les

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen.

característiques geomètriques següents:

Els de la sèrie F podràn utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com per a ventilació

5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)

primària i secundària.

Projecte d’urbanització del SUD-1.12 Brugueres 2 Pla de Control de Qualitat- 105

Els de la sèrie C podan utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat en casos especials

5 mesures de longitud (1tub)

d'aigües agressives o d'altes temperatures constants) a més de tots els usos propis de la sèrie F.

N mesures del gruix (1 tub) segons la taula següent:

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a
l'eix, i les boques que facin falta per a la seva unió per encolat o junt elàstic.
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes.

Diàmetre nominal

Nombre de mesures

D <= 250

8

250 < D <= 630

12

D < 630

24

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
La superfície interior ha de ser regular i llisa.

En aquestes determinacions es seguiràn els criteris de la norma UNE 53-112.

BAIXANTS I CLAVEGUERONS PENJATS:
C aracterístiques geomètriques:

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
3. ESPECIFICACIONS
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les dades
següents:
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Resistència a la tracció (UNE 53-112 >= 490 kg/cm2

Característiques geomètriques:

Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112 >= 80%
Resistència a la pressió interna (UNE 53-114) No s'ha de trencar
Densitat (UNE 53-020) 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114) >= 79°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114) Ha de complir
Estanquitat a l’aigua i a l’aire
per a unions amb junt elàstic (UNE 53-114) Ha de complir
Toleràncies:
Ovalació:

Resistència a la tracció (UNE 53-112) >= 450 kg/cm2
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112) >= 80%
Resistència a la pressió interna (UNE 53-332)

No s'ha de trencar

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-332) >= 79°C
Comportament a la calor, variació longitudinal <= 5%
Estanquitat a l'aigua i a l'aire
per unions amb junt elàstic (UNE 53-332) Ha de complir
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
Control estructural i físic:
No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot
assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats
siguin correctes. Control geomètric:

CLAVEGUERONS SOTERRATS:
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En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de

tubs.

manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun

correctes.

defecte.

CONTROL D’EXECUCIÓ

Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic

1. OPERACIONS DE CONTROL
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació de la superfície d'assentament.
Execució de la solera de formigó.
Col·locació i unió dels tubs.
Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub.
Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.

de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de col·locar els tubs.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en
sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.).

Els controls es faran segons les indicacions de la D.O.

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.

3. ESPECIFICACIONS
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
No s'han de manipular ni corbar els tubs.

punt.

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat.

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.

TUBS SOTERRATS:

Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

Pendent >= 2%
Franquícia entre el tub i el contratub 10 - 15 mm
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BAIXANTS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.

El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. Ha de ser estanc.

Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una sota la valona i la resta a

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com

intervals regulars.

disgregacions o buits a la massa.

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3

Les unions entre els tubs de PVC han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.

mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.

cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Nombre d'abraçadores per tub >= 2
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les
Distància entre les abraçadores <= 150 cm

proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F.

Franquícia entre el tub i el contratub 10 - 15 mm

El tub ha de quedar completament reblert de formigó.

Toleràncies d'execució:

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:

- Desploms verticals <= 1%

En zones amb trànsit rodat >= 100 cm

<= 30 mm

En zones sense trànsit rodat >= 60 cm

TUBS PENJATS DEL SOSTRE:

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra.

Correcció a càrreg del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastades, repartides a intervals regulars.

Repetició de la prova sobre el mateix tram. En aquest cas el tram en qüestió no es tindrà en compte

Distància entre les abraçadores <= 150 cm
TUBS SOTERRATS:

per el còmput de la longitud total que s'ha d'assajar.
REFERÈNCIES:

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
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UNE 53-114 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la

plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales

CEE, es podrà prescindir dels

y residuales. Medidas."
UNE 53-332 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para
canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües.
Características y métodos de ensayo."
3.19. TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
CONTROL DE MATERIALS

assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut,
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN
50086-2-4, juntament a les

1. Operacions de control
normes de procediment de cada assaig concret.
En cada subministrament:
3. ESPECIFICACIONS
Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió.
Els materials han d’arribar a l’obra acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant
Comprovació de les dades de subministra exigides (marques, albarà o etiquetes).

d’acord a les condicions fixades en el plec.

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.

Els tubs tindran una marca, llegible i durable, d’acord a la UNE EN 50086-1, on es reflecteixi:

Comprovació dimensional (3 mostres).

Nom o marca de fàbrica del fabricant o venedor responsable.

Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN

Marca d’identificació del producte.

50086-1):
Tipus de tub (N: ús normal o L: ús lleuger)
Resistència a compressió (3 determinacions)
Codi de classificació segons l’annex A de la norma UNE EN 50086-1 (mínim 4 primers dígits).
Impacte (12 determinacions)
Els accessoris per a tubs estaran marcats d’acord a l’esmentat annex A, o acompanyats d’una
Assaig de corbat (6 determinacions)

etiqueta que contingui aquesta informació.

Resistència a la propagació de la flama (3 determinacions) (UNE 53-315)

El tub ha de ser rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre

Resistència al calor (temperatura de 60ºC) (3 determinacions)
Grau de protecció (UNE 20-324)
Resistència a l’atac químic.

esbocat, estanc i no propagador de la flama, amb grau de resistència al xoc 7.
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
L'esbocat ha de tenir forma cònica, amb un semiangle positiu mes petit que 0° 15'.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció.

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis.

Es seguiran les indicacions de la D.O.

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres.

3. ESPECIFICACIONS

Grau de protecció (UNE 20-324): IP-667

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.O.

Resistència al xoc grau 7

La superfície excavada ha de tenir un aspecte uniforme.

Estabilitat a 60°C > 1 h

Les fondàries i dimensions de l’excavació cal que siguin les indicades als plànols.

Resistència a la flama (UNE 53-315 Autoextingible

El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat.

4. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

En el fons de l'excavació no hi ha d'haver material solt o fluix, ni roques soltes o desintegrades.

No s’acceptaran materials que no arribin a l’obra correctament referenciats i acompanyats del

Les esquerdes i les ranures del fons de l'excavació s'ompliran adequadament.

corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN

Si el terreny es roca, les crestes i els pics existents en el fons de l'excavació han d'estar regularitzats.
Un cop col·locats a la rasa, els tubs de PVC s'han de tibar fins aconseguir que quedin rectes.
La canalització feta ha de quedar a la rasant prevista.

50086-2-4.

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins del dau de formigó.

CONTROL D’EXECUCIÓ

No ha d'haver contactes entre els tubs.

1. OPERACIONS DE CONTROL

El formigó del rebliment no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara

Control de l’excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions.
Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d’execució.
Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes.
Control visual de les alineacions dels tubs col·locats.
Control de l’execució del dau de formigó de recobriment.
Control d’execució del reblert (veure àmbit de control 0505)

A11 CONTROL DE QUALITAT

disgregacions o buits a la massa.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
Les terres del reblert han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
El material de reblert s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant
final.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
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El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." (REBT)

adjacents, en el mateix nivell.
3.20. ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
Gruix

del

formigó

per

sota

del

tub

més

baix

........................................................................................................... >= 5 cm
Gruix

de

les

tongades

del

rebliment

CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
Recepció dels certificats de garantia del fabricant.

de

terres

Inspecció visual del material a la seva recepció.

...................................................................................................... <= 25 cm
Comprovacions geomètriques i de dimensions.
Projecte d’urbanització del SUD-1.12 Brugueres 2 Pla de Control de Qualitat- 110
Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
Toleràncies d'execució per a la excavació de rases:
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Planor ± 40 mm/m
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
Replanteig < 0,25% ± 100 mm
3. ESPECIFICACIONS
Nivells en terrenys diferents de roca ± 50 mm
El fabricant subministrarà l’element acompanyat del corresponent certificat de garantia de compliment
Nivells en roca + 0 mm

de les característiques exigides a la documentació tècnica.

- 200 mm

Els elements presentats no hauran de tenir cops o defectes superficials.

Dimensions ± 50 mm

No han de presentar rebaves o punts que puguin danyar a l’usuari o al instal·lador, ni defectes que

Toleràncies d'execució del reblert de terres:
Planor ± 20 mm/m
Nivells ± 30 mm
4. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

puguin influir a les característiques mecàniques
Els conjunts de mobiliari urbà hauran d’estar formats de tots els elements necessaris per a la seva
correcta col·locació, funcionament i/o utilització.
No s’han d’apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. El color ha de ser
uniforme per tota la superfície. Les fonts estaran pintades amb pintura metàl·lica resistent a la
oxidació

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
L’operació de desmuntage d’elements per al manteniment normal s’ha de poder fer amb l’ajuda
REFERÈNCIES:

d’eines ordinàries.

PG 3/75 amb les corresponents modificacions
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Les parts amb contacte amb l’aigua, en el cas de les fonts, han de ser de materials que no puguin

Els daus de formigó per a l’ancoratge del mobiliari urbà no han de quedar visibles. Aquests s’hauran

contaminar·la. La connexió amb l’aigua s’ha de poder fer amb facilitat i un cop situada la font en el

de formigonar a una temperatura entre 5ºC i 40ºC i sense pluja. L’element no s’ha d’utilitzar fins 48 h

seu lloc definitiu.

després de la seva col·locació.

El subministrament dels elements de mobiliari urbà es realitzarà sobre palet i embalat, i cada caixa

Un cop col·locats aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles

portarà de forma indeleble i ben visible el nom del fabricant i les instruccions d’instal·lació i muntatge.
L’emmagatzematge es realitzarà, fins a la seva ubicació, de manera que no es deformin les unitats i

Si hi han zones a soldar, aquestes s’hauran de netejar i fregar prèviament.

en llocs protegits d’impactes.

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

Correcció, a càrrec del contractista, dels defectes observats.

No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o

REFERÈNCIES:

que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent.
No hi ha normativa de compliment obligatori
CONTROL D’EXECUCIÓ
3.21. CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI
1. OPERACIONS DE CONTROL
CONTROL DE MATERIALS
Inspecció visual dels elements abans de la seva col·locació.
1. OPERACIONS DE CONTROL
Replanteig de la ubicació.
Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents:
Inspecció visual dels elements col·locats.
Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina
Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DO.

exigits a totes les partides.

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA:

Control de la documentació tècnica subministrada

Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DO.

Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte

3. ESPECIFICACIONS

Control final d’identificació

El muntatge dels elements que integren el mobiliari urbà s’ha de fer seguint les instruccions del

Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la

fabricant.

taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.

Els elements de mobiliari urbà han de quedar anivellats en totes dues direccions i ben situats, a la

• Assaigs:

posició prevista en el projecte i centrats amb l’especejament del paviment. Han d’estar ben fitxats al
seu suport. Un cop col·locats, aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o

visibles

alumini i les normes aplicables en cada cas:
ASSAIG

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Rigidesa dielètrica

Documentació fabricant

Resistència d’aïllament

Documentació fabricant
UNE 20003

Resistència elèctrica dels conductors

UNE 21022

Control dimensional

Documentació fabricant

Extinció de flama

UNE 20432

Densitat de fums

UNE 21172

Despreniment d'halògens

UNE 21147

UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics
UNE 21022 Conductors de cables aïllats
UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec
UNE 21176 Guia per a l’ús de cables harmonitzats de BT

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels
conductors corresponguin a l’assaig especificat.
ASSAIG

UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics.

UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc
UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produïts per cables en combustió
UNE 21147 Assaigs dels gasos produïts durant la combustió de cables elèctrics

EXIGIT AL FABRICANT

Rigidesa dielèctrica

100%

Resistència d’aïllament

100%

Resistència elèctrica dels

100%

EXIGIT A RECEPCIÓ

4. INTERPRETACIONS DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d’Obra,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

conductors
Control dimensional

1 assaig per tipus (*)

1 assaig per tipus (*)

Extinció de flama

1 assaig per tipus (*)

1 assaig per tipus (*)

Densitat de fums

1 assaig per tipus (*)

1 assaig per tipus (*)

Despreniment d'halògens

1 assaig per tipus (*)

1 assaig per tipus (*)

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.

CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL
Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents:

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una

Comprovació de la correcta instal.lació dels conductors

supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.

Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció

Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats

dels
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
3. ESPECIFICACIONS
Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents.

Verificar l’ús adequat dels codis de colors
Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
Assaigs:

UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions elèctriques
A11 CONTROL DE QUALITAT
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2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

ASSAIG

NORMA

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals

Resistència d’aïllament

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables

Rigidesa dielèctrica

REBT

3. ESPECIFICACIONS

Caiguda de tensió

REBT < 3% Enllumenat, 5% Força

REBT>1000 Ù/V, minim 0,25 MÙ

Contingut de potasi.
Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte
i el REBT.

Contingut de nitrògen.

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

Determinació del PH.

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció

Es seguiran les instruccions de la DO i els criteris de les normes de procediment aplicables.

d’obra.
3.22. APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s’indica a les
especificacions.
Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels
documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea.
Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb la freqüència indicada

3. ESPECIFICACIONS
S’han considerat els materials següents:
Terra vegetal (amb o sense adobs)
Terra de bosc o terra àcida.
Terra volcànica
Roldor de pi
Encoixinament per a hidrosembra
Terra Vegetal:

durant la seva execució, es realitzaran els assaigs corresponents a la identificació del material. En el
cas de terra vegetal:

La terra vegetal ha d’estar formada per terra natural provinent de la capa superficial d'un terreny, amb
un alt contingut de matèria

Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica.
orgànica. Pot presentar-se amb incorporació d’adobs orgànics (terra vegetal adobada)
Contingut de fosfer.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

Composició química:

Mida dels materials petris <= 20 mm

Nitrogen (N) 1/1000

Mida dels terrossos:

Fòsfor total (P2O5 assimilable) 150 ppm (0,3%)

Terra vegetal garbellada <= 16 mm

Potassi (K2O assimilable 80 ppm (0,1/1000)

Terra vegetal no garbellada <= 40 mm

PH 5 <= PH <= 6,5

Composició granulomètrica:

Terra volcànica:

Sorra ..... 50 - 75%

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.

Llim i argila < 30%

Granulometria 4 - 16 mm

Calç < 10%

Calç < 10%

Matèria orgànica (MO) 2% <= MO <= 10%

Densitat aparent seca 680 kg/m3

Composició química:

Roldor de pi::

Nitrogen (N) 1/1000

Escorça de pi triturada i fermentada.

Fòsfor total (P2O5 assimilable) 150 ppm (0,3%)

Ha d'estar completament fermentada.

Potassi (K2O assimilable) 80 ppm (0,1/1000)

Calç < 10%

PH 6 <= PH <= 7,5

PH 6

Terra de bosc o terra àcida

Densitat aparent seca 230 kg/m3

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.

Encoixinament hidrosembres:

Composició granulomètrica:

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel.lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper

Sorra 50 - 75%
Llim i argila < 30%
Calç < 10%
Matèria orgànica (MO MO > 4%
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Página 88 de 97

1103 PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PROVENÇA (TERRASSA)

Cel.lulosa desfibrada 40%
Palla de cereal 50%
Paper reciclat 60%
El subministrament de les terres pot ser a granel o en sacs. Si el subministrament és en sacs, en
aquests hauran de figurar les
dades referents a la identificació del producte, nom del fabricant o marca comercial i el pes net.
L’emmagatzematge sempre ha de ser de manera que no s’alterin les seves característiques.
Per que fa al encoixinament d’hidrosembres el subministrament serà en bales empaquetades i
l’emmagatzematge de manera que no s’alterin les seves característiques.
En cas d’utilitzar-se, el tipus i característiques dels adobs i/o esmenes biològiques, s’ajustaran a les
indicacions del plec de condicions tècniques de l’obra. Es valorarà que el producte disposi d’un
qualificatiu ambiental, especialment l’etiqueta ecològica europea, segons DOCE L 219 per a esmenes
biològiques. No contindran elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
En el cas d’adobs, el subministrament serà en sacs, de manera que no s'alterin les seves
característiques. Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Designació del producte que conté
Nom del fabricant o marca comercial
Pes net

En el cas d’esmenes biològiques, el subministrament serà en envasos tancats i precintats i
l’emmagatzematge protegit contra les pluges, les temperatures exteriors externes i els focus
d’humitat.
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
No s’acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de
condicions tècniques.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL
Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.
Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament.
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DO.
3. ESPECIFICACIONS
L´aportació i l´estesa de terra vegetal, i els seus correctors si és el cas, ha de ser uniforme sobre la
totalitat de la superfície indicada a la D.T., així com en els talussos dels terraplens de ramals
d´enllaços i en els llocs que assenyali la DO.
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat

Estat físic

existent.

Composició química

La supefície acabada ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.

Solubilitat

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

Reacció

Toleràncies d'execució:

Riquesa

Anivellament ± 3 cm

L’emmagatzematge serà en llocs protegits de la pluja i la humitat.

A11 CONTROL DE QUALITAT
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Quan la terra vegetal s´hagi de col.locar sobre sòls permeables, s´ha d´estendre primer una capa de
sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva d´aquesta.
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral.leles a l'explanada, sense produir danys a
les plantacions existents.
L´estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Les superfícies utilitzades per l´apilament de terra vegetal s´han de netejar, després de la retirada
d´aquesta, fent una llaurada de la superfície i una explanació i anivellament del terreny.
Terra vegetal amb adobs:
Abans d´estendre els adobs, la D.F. ha de donar la seva aprovació.
S´ha d´aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les feines de condicionament físic del
terreny.
L´aplicació de l´adob s´ha de fer amb el terra lleugerament humit.
El repartiment s´ha de fer amb passades creuades i de forma uniforme a tota la superfície.
Després d´haver adobat el terreny s´ha de regar.
La irrigació ha de ser uniforme a tot el terreny.
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats.
REFERÈNCIES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
3.23. SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
CONTROL DE MATERIALS
1. OPERACIONS DE CONTROL
Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.

Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas).
2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.
Es seguiràn les instruccions que en cada cas, determini la DO.
3. ESPECIFICACIONS
Les espècies vegetals s’han d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Han de tenir un desenvolupament vegetatiu acord amb les característiques de l’espècie i/o varietat.
L’espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit anteriorment.
El sistema radical ha de ser proporcionat a l’espècie i mida de la planta.
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i
mida. Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
Les arrels hauràn de donar com a mínim una volta a la seva base.
Les plantes s’hauran de subministrar acompanyades de la següent documentació:
Guia fitosanitària corresponent
Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcte
Procedència comercial del material vegetal
Assenyalada la part nord de la planta al viver
Les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l’espècie i mida d’arbre.
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense
ferides ni macadures. Quan sigui sense protecció, el pa de terra haurà d’estar intacte, compacte i ple
d’arrels i proporcionat a la seva part aèria. Quan estigui protegit amb malla metàl.lica i guix, aquesta
protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. Finalment, quan és protegit amb guix, aquesta
protecció haurà de constituir una envoltant de guix compacte.

Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec
A11 CONTROL DE QUALITAT
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Quan el subministrament és en contenidor, aquest haurà de ser de la mida i característiques adients

Només es pot portar a peu d’obra la quantitat de pa d’herba que es pugui plantar en una jornada.

a l’espècie i/o varietat i a la mida de la planta i s’haurà de retirar just abans de la plantació. La planta

Quan és subministrat en rotlles, no s’han d’apilar més de cinc alçades i s’han de col·locar creuats per

no ha de presentar símptomes d’haver tingut arrels fora del contenidor.

capes.

Quan el subministrament és en esqueix, s’ha d’evitar que perdi la seva humitat durant el transport i

Les barrejes de llavors si no es sembren immediatament, s’han de disposar en un lloc protegit de les

subministrament; per això s’ha de col.locar dins d’envoltants de plàstic o en unitat nebulitzadores.

inclemències atmosfèriques, sec i ventilat.

Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’haurà de protegir també la

Les condicions específiques de cada subministrament seran les detallades en el plec de condicions

part aèria de la planta.

corresponent.

Si no es pot plantar directament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DO. S’ha

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

d’habilitar una rasa on s’ha d’introduir la part radical, cobrint·la amb palla, sauló o algu material porós
que s’ha d’humitejar degudament. S’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe.
Les plantes han d’emmagatzermar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal
manera que possibiliti un control i verificació continuat de les existències.
Si el subministrament és en esqueix, s’haurà d’evitar que aquest perdi la seva humitat durant el seu

No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de
garantia corresponents.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. OPERACIONS DE CONTROL

transport i la seva manipulació.

Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.

S’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. Si no es pot plantar

Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

immediatament s’ha de mantenir amb les condicions d’humitat adequades
Inspecció visual de l’unitat acabada.
El subministrament i emmagatzematge per a les barreges de cespitoses serà en sacs o en caixes.
Aquestes hauran de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA:

Génere, espècie i varietat

Es seguràn els criteris que en cada cas , indiqui la DO.

Qualitat i poder germinatiu

3. ESPECIFICACIONS

Nom del subministrador

L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al
cultiu, estat fitosanitàri, aspecte i presentació.

Data de caducitat
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S’ha
Per al cas dels esqueixos aquests s’hauran de confeccionar a partir de les gleves. Només es poden

d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

portar a peu d’obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esqueixos que es puguin plantar en
una jornada.

Previament a la plantació, es comprovarà la ubicació i les condicions de la superficie que ha de rebre
la planta.
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Pàgina 91 de 97

1103 PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PROVENÇA (TERRASSA)

En el cas de plantes aquàtiques l’aigua de l’estany o de la font on visquin ha d’estar neta, no ha de
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.
REFERÈNCIES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4. TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS
Abans de l’inici de les obres, es durà a terme una reunió conjunta entre la direcció de les obres, el
contractista i el laboratori de control encarregat per a la realització dels assaigs establerts. És
fonamental una correcta coordinació entre totes les parts per tal d’assegurar de que es disposarà de
la informació necessària per tal de prendre les decissicions adequades durant el procés d’execució.
En d’aquesta reunió s’hauran de fixar els terminis de resposta del laboratori, dins d’uns marges que
permetin la suficient agilitat en la marxa de l’obra. Com a referència general, es presenta una taula
amb els temps habituals de realització dels diferents assaigs:
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ASSAIG

NORMA

DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA (pH)
UNE 7-234-71
CONTINGUT DE SULFATS
UNE 7-131-58
CONTINGUT DE CLORURS
UNE 7-178-60
DET. QUALITATIVA D'HIDRATS DE CARBONI UNE 7-132-58
CONT. DE SUBST. ORGÀNIQUES, OLIS I GREIXUNE 7-235-71
CONTINGUT DE SUBSTÀNCIES SOLUBLES
UNE 7-130-58
HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE
NLT 359-87
DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (SORRES) NLT 154-92
DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (GRAVES) NLT 153-92
TERROSSOS D'ARGILA
UNE 7-133-58
PARTÍCULES TOVES
UNE 7-134-58
GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (GRANULAUNE 7-139-58
GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (POLS MINNLT 151-89
CONTINGUT DE FINS
UNE 7-135-58
PARTÍCULES DE BAIX PES ESPECÍFIC
UNE 7-244-71
COEFICIENT DE FORMA
UNE 7-238-71
ABSORCIÓ D'AIGUA (GRAVES)
UNE 83-134-90
ABSORCIÓ D'AIGUA (SORRES)
UNE 83-133-90
COEFICIENT DE LOS ÁNGELES
UNE 83-116-90
COMPOSTOS DE SOFRE (SO=3)
UNE 83-120-88
REACTIVITAT GRANULAT-ÀLCALI
UNE 83-121-90
ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (GRAVES) UNE 7-136-58
ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (SORRES) UNE 7-136-58
MATÈRIA ORGÀNICA
UNE 7-082-54
EQUIVALENT DE SORRA
UNE 83-131-90
COEFICIENT DE FRIABILITAT
UNE 83-115-89 EXP
COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT
NLT 174-93
ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES
NLT 354-91
DENSITAT APARENT (POLS MINERAL)
NLT 157-94
DENSITAT APARENT (GRANULAT)
NLT 156-94
ÍNDEX D'ADHESIVITAT
NLT 355-93
COEFICIENT D'EMULSIVITAT
NLT 180-74
NETEJA SUPERFICIAL
NLT 172-86
PES ESPECÍFIC D'UNA PEDRA
UNE 7-067-54
RESISTÈNCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA
ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS
RESISTÈNCIA MECÀNICA A UNA EDAT
UNE 80-101-91 1M
RESISTÈNCIA MECÀNICA A DUES EDATS
UNE 80-101-91 1M
RESISTÈNCIA MECÀNICA A TRES EDATS
UNE 80-101-91 1M
RESISTÈNCIA MECÀNICA A QUATRE EDATS UNE 80-101-91 1M
TEMPS D'ADORMIMENT I ESTABILITAT DE VO UNE 80-102-88
FINOR DE MÒLTA (PERMEABILÍMETRE DE BLA UNE 80-122-91
FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN SEC
UNE 80-122-91
FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN HUMIT UNE 80-108-86
CALOR D'HIDRATACIÓ
UNE 80-118-86 EXP
HUMITAT
UNE 80-220-85
PÈRDUA PER CALCINACIÓ
UNE 80-215-88
RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I CARB. DE UNE 80-215-88
RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I HIDROX. P UNE 80-215-88
CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT COM AUNE 80-215-88

TERMINI (dies)
MIN
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
3
3
6
6
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
6
10
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
2
1
2
1
3
1
3
3
3
3

MAX
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
8
8
3
4
4
7
7
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
7
11
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
3
2
3
2
4
2
4
4
4
4
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ASSAIG

NORMA

CONTINGUT DE CLORURS (MÈT. VOLHARD) UNE 80-217-91
CONTINGUT DE SULFURS (MÈT. IODOMÈTRIC UNE 80-215-88
CONTINGUT D'ÒXID D'ALUMINI
UNE 80-215-88
CONTINGUT D'ÒXID DE CALÇ LLIURE
UNE 80-243-86
PUTZOLANITAT (8 dies)
UNE 80-280-88
PUTZOLANITAT (15 dies)
UNE 80-280-88
CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFÀLTIC)
NLT 123-84
CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIÓ BITUMINOSA) NLT 137-84
PENETRACIÓ (25ºC, 100 g, 5 s.)
NLT 124-84
PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA I BOLA
NLT 125-84
PÈRDUA PER ESCALFAMENT
NLT 128-91
SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGÀNICS
NLT 130-84
DUCTILITAT
NLT 126-84
ÍNDEX DE PENETRACIÓ
NLT 181-88
PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS
NLT 182-84
CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES PARTÍCULES NLT 194-84
RESIDU PER DESTIL.LACIÓ (EMULSIÓ BIT.)
NLT 139-84
ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN BET NLT 124-84
RECUPERACIÓ ELÀSTICA
NLT-329
GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (SÒLS)
UNE 7-376-75
GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (TOT-Ú) UNE 7-376-75
% MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 UN UNE 7-135-58
LÍMITS D'ATTERBERG
UNE 103-103-94
EQUIVALENT DE SORRA
UNE 7-324-76
PRÓCTOR NORMAL
UNE 103-500-94
PRÓCTOR MODIFICAT
UNE 103-501-94
ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS) NLT 111-87
ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS) NLT 111-87
HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA
UNE 103-300-93
COEFICIENT DE LOS ÀNGELES
UNE 83-116-90
NOMBRE DE CARES DE FRACTURA
NLT 358-90
MATÈRIA ORGÀNICA (PERMANGANAT SÒDIC) NLT 118-91
CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES
UNE 7-370-75
HUMITAT IN-SITU D'UN SÒL
NLT 103-72
HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE SORR NLT 109-87
HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE NUCL ASTM D 3017-78
PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE NLT 357-86
PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE DIN 18134
PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE SNV 70317
PLACA DE CÀRREGA DE 60 CM DE DIÀMETRE DIN 18134
% MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 25 UNE UNE 7-139-58
CONSISTÈNCIA (MÈTODE DEL CON D'ABRAMSUNE 83-313-90
COMPRESSIÓ PROVETA 15x30
UNE 83-304-84
COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 ADDICIONAL UNE 83-304-84
FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 ADDICIONUNE 83-305-86
SÈRIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84
SÈRIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84
FLEXOTRACCIÓ (3 PROVETES 15x15x60)
UNE 83-305-86
TRACCIÓ INDIRECTA PROVETA 15x30 (BLASIL UNE 83-306-85
FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60
UNE 83-305-86
EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 75x22 UNE 83-304-84
A11 CONTROL DE QUALITAT

TERMINI (dies)
1
1
1
1
9
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
6
6
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
3

2
2
2
2
10
17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
3
3
7
7
2
3
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
1+EDAT
4
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ASSAIG

NORMA

EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 100x2 UNE 83-304-84
EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 150x3 UNE 83-304-84
SÈRIE DE 6 PROVETES (CAIXÓ) FORM PROJ. UNE 83-605-91
CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DE REFERÈNCIAUNE 83-811-92 EXP
CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE ALTERNATIU
UNE 83-812-92 EXP
FLEXIÓ I COMPRESSIÓ SÈRIE 3 PROV. 160x40 UNE 83-821-92 EXP
COMPRESSIÓ SIMPLE (CONGL.-CIMENT)
NLT 305-90
CARACT. GEOMÈTRIQUES (BARRES)
UNE 36-068-94
CARACT. GEOMÈTRIQUES (FILFERROS PRET UNE 36-095-85 (1) 1R
CARACT. GEOMÈTRIQUES (CORDONS)
UNE 36-098-85 (1) 1R
ASSAIGS COMPLETS MALLA ELECTROSOLDA UNE 36-092-81 (1)
TRACCIÓ CORDÓ FIXAT AMB MORDASSES
UNE 7-326-88 1R
TRACCIÓ CORDÓ FIXATS AMB CAPS DE TRAC UNE 7-326-88 1R
TRACCIÓ FILFERROS
UNE 7-474-92 (1)ERR
TRACCIÓ PROVETA DE PLANXA D'ACER
UNE 7-474-92 (1)ERR
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER PER ARMAR UNE 7-474-92 (1)ERR
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER LAMINAT)
UNE 7-474-92 (1)ERR
DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER ARMAR) UNE 36-068-94
DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS)
UNE 36-461-80
DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT)
UNE 7-472-89
DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT (ACER A UNE 36-068-94
RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x2 UNE 14-011-57
RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x4 UNE 14-011-57
RELAXACIÓ (1000 h)
UNE 36-422-85
CARACT. GEOMÈTRIQUES (ARM. MICROPILON
CARACT. GEOMÈTRIQUES PERFIL O PLANXA
DESPLOM I FLETXA DE PERFILS D'ACER
CARACT. GEOMÈTRIQUES EMPERNATGES
ARRENCADA PERN COL·LOCAT
TRACCIÓ FILFERROS MALLES
UNE_EN 10-218-1-95
COMPROV. GEOMÈTRICA MALLES
COMPROV. GEOMÈTRICA BIONES
UNE 135-121-94
TRACCIÓ LAMEL·LES D'ALUMINI
UNE 7-474-92 1
CARACT. GEOMÈTRIQUES SENYALS
CARACT. GEOMÈTRIQUES BARANES
CARACT. GEOMÈTRIQUES MARCS I TAPES
CARACT. GEOMÈTRIQUES GRAONS
UNE 127-011-95 EXP
PREPARACIÓ PROVETA SOLDADA
INSPECCIÓ LÍQUIDS PENETRANTS
UNE 14-612-80
TENSIÓ-DEFORMACIÓ PLAQUES ACER
CARACT. GEOMÈTRIQUES FLEIXOS
TRACCIÓ PERN COL·LOCAT
CARACT. GEOMÈTRIQUES (PLAQUES T.A.)
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ
UNE 53-510-85
ALLARGAMENT MÍNIM A RUPTURA
UNE 53-510-85
DURESA NOMINAL
UNE 53-549
DEFORMACIÓ ROMANENT
UNE 53-511-74
ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100 °C
UNE 53-548-75
VARIACIÓ DE LA DURESA (DESPRÈS ENVELL UNE 53-549
RESISTÈNCIA A L'OZÓ
UNE 53-540-94
MÒDUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL (NEOP UNE 53-630-89
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TERMINI (dies)
3
3
2+EDAT
1
1
1+EDAT
1+EDAT
1
1
10
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
5
1
s/edat
7

4
4
2+EDAT
2
2
1+EDAT
1+EDAT
2
2
15
3
3
3
2
2
2
2
2
4
2
2
3
3
4
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
15
15
6
2
s/edat
15

ASSAIG

NORMA

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (NEOPRÈ)
UNE 53-566-88
ADHERÈNCIA ELASTÒMER-ARMADURES (NEOUNE 53-565-74
COMPORTAMENT DINÀMIC (NEOPRÈ)
MELC 10,16
CARACT. GEOMÈTRIQUES (NEOPRÈ)
CARACT. GEOMÈTRIQUES (JUNTS)
DOBLEGAMENT (LÀMINA BIT.)
UNE 104-281-85 (6-4
RESISTÈNCIA A LA CALOR (LÀMINA BIT,)
UNE 104281-90(6-3)1
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (LÀMINA POLIET UNE 53-165-87 1R E
RESISTÈNCIA ESQUINÇAMENT (LÀMINA POLIEUNE 53-220-85 (1) 1R
MASSA PER M2 (GEOTEXTIL)
UNE_EN 965-95
GRUIX SOTA PRESSIÓ (GEOTEXTIL)
UNE_EN 964-95
TRACCIÓ GEOTEXTIL
UNE 40-528-86
ALLARGAMENT DE TRENCAMENT (GEOTEXTI UNE 40-528-86
PUNXONAMENT (GEOTEXTIL)
BS 6906/4
RESITÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT
UNE 40-529-86
PENETRACIÓ CON (GEOTEXTIL)
BS 6906/1
OBERTURA DE FILTRACIÓ (GEOTEXTIL)
UNE 40-531-88
OBERTURA EFICAÇ PORUS (GEOTEXTIL)
UNE 40-531-88
PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL)
UNE 40-530-88
FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL)
BS 6906/3
CARACT. GEOMÈTRIQUES GEOTEXTIL
FINOR DE MÒLTA DELS PIGMENTS
INTA 16,02,55(10,57)
PUNT D'INFLAMACIÓ
INTA 16,02,32A(7,61
TEMPS D'ASSECATGE
INTA 16,02,29 (6,57)
ADHERÈNCIA
UNE 48-032-80
CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL
INTA 16,02,31A(10,7
ÍNDEX D'ANIVELLAMENT
INTA 16,02,89 (9,68)
ENVELLIMENT ACCELERAT
INTA 16,06,05(10,74)
ENGROGUIMENT ACCELERAT
UNE 48-071-82
PES ESPECÍFIC
UNE 48-098-92 1R
PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. SEN UNE 48-081-84
CONSISTÈNCIA (PINT SENYAL.)
UNE 48-076-92
TEMPS D'ASSECATGE (PINT SENYAL.)
UNE 135-202-94 EXP
QUANTITAT DE MATÈRIA FIXA (PINT SENYAL. UNE 48-087-92
ESTABILITAT (PINT SENYAL.)
UNE 48-083-92
RESIST. AL SAGNAT (PINT SENYAL.)
UNE 135-201-94 EXP
FLEXIBILITAT (PINT SENYAL.)
MELC 12,93
RETRORREFLEXIÓ
UNE 135-350-93 EXP
RESIST. INMERSIÓ EN AIGUA
UNE 48-144-92 1R
ÍNDEX DE DESPRENDIMENTS
INTA 16,02,88 (9,68)
RESIST. A L'ABRASIÓ
UNE 56-818-94
PUNT D'INFLAMACIÓ (PINT. SENY.)
UNE 104-281 (1-12)
ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.)
UNE 135-221-94 EXP
MICROESFERES DEFECTUOSES
UNE 135-282-94 EXP
ÍNDEX DE REFRACCIÓ (MICROESFERESS)
UNE 135-283-94 EXP
RESIST. A AGENTS QUÍMICS (MICROESFERESUNE 135-284-94 EXP
GRANULOMÈTRIC (MICROESFERES)
UNE 135-285-94 EXP
DOSIFICACIÓ PINTURA-MICROESFERES
UNE 135-274-94 EXP
UNIFORMITAT PEL·LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 7-183-64
GRUIX D'UNA PEL.LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 37-501-88 1R
MASSA DE ZINC PER U. DE SUPERFÍCIE (GALVUNE 37-501-88 1R

TERMINI (dies)
7
7
7
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
3
5
5
2
1
1
1
3
7
3
1
1
4
2
2
2
7
2
2
2
2
1
2
1
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15
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2
2
2
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2
2
2
2
2
2
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3

Página 94 de 97

1103 PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER PROVENÇA (TERRASSA)

ASSAIG

NORMA

DIMENSIONS I DESIGNACIÓ (VORADES PREF. UNE 127-026-91
DIM. I DESIGNACIÓ (PANOT/TERRATZO/LLAMBUNE 127-001-90
RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (3 U. VORADA PRE UNE 127-028-91
RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (6 U. P/T/LL)
UNE 127-006-90
DESGAST PER ABRASIÓ (VORADES PREF.)
UNE 127-005-90 (1)
DESGAST PER ABRASIÓ (2 U. P/T/LL)
UNE 127-005-90 (1)
COEF. D'ABSORCIÓ D'AIGUA (3 U. P/T/LL)
UNE 127-002-90
RESISTÈNCIA A LA GELADA (3 U. P/T/LL)
UNE 127-004-90
DENSITAT (5 U. P/T/LL)
UNE 7-007-49
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE (P/T/LL)
UNE 127-007-90
CONTINGUT DE LLIGANT
NLT 164-90
GRANULOMÈTRIC GRANULAT
NLT 165-90
CONFECCIÓ (3 PROV. CILÍN.) I DENSITAT(MAR NLT 159-86
GRUIX I DENSITAT TESTIMONI
NLT 168-90
EFEC. AIGUA S/COHESIÓ (IMMERSIÓ-COMPRENLT 162-84
PERMEABILITAT IN-SITU (LCS)
ASSAIG CÀNTABRE (VIA SECA)
NLT 352-86
GRUIX D'UN TESTIMONI
DENSITAT APARENT TESTIMONI
ABSORCIÓ D'AIGUA IMMERSIÓ A 100 °C (PVC) UNE 53-112-88
ASSAIG A TRACCIÓ
UNE 53-112-88
ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. (FORMIGÓ) BN101
ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. (FORMIG BN101
ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. (FORMIG BN101
ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. (FORMIGBN101
ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. (FORM BN101
ESTANQUEITAT UNIÓ (TUBS FORMIGÓ)
BN101
FORÇA SOBRE SUPORT CLAVAT
OC 321/95
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
NLT 175-88
REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP VIAGRAF NLT 332-87
REGULARITAT SUPERFICIAL
NLT 334-87
ASSAIG CÀNTEBRE (VIA HUMIDA)
NLT 352-86
TEMPERATURES MESCLA BITUMINOSA
...

A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic

TERMINI (dies)
1
1
3
1
2
2
3
35
3
1
1
1
2
1
5
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1

proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs
2
2
4
2
3
3
4
36
4
2
2
2
3
3
6
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
4
2

corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista.
En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat
de la producció d’aquest material i s’exigirà tot i que no estigui considerat en aquest pla.
S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca
de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta
disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca.
Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC, es podrà rebutjar el
proveïment de formigó d’aquesta planta.
El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra,
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment
correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes
que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst.
El pressupost del pla de control es presenta estructurat segons els capítols del pressupost d’obra
(activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitza, quan
no hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades
5.1. VALORACIÓ ECONÒMICA
La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra que en
cada cas consideri necessari, essent el cost a càrrec del contractista.

5. RESSUPOST DEL PLA DE CONTROL

S’estableix un cost màxim del 1,5% del pressupost d’execució material de l’obra, que en aquest cas

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del plec de

s’estima que sigui de VINT-I-UN

control, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus

(21.419,07 €).

MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB SET CENTIMS

general:
No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de
producte (AENOR o similar).
En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el
seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.
A11 CONTROL DE QUALITAT
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MOVIMENT DE TERRES
CRITERI

PREU UNITARI

TOTAL
ASSAIGS

TOTAL
EUROS

TERRAPLENAT

SENYALIZACIÓ

PREU UNITARI

TOTAL
ASSAIGS

TOTAL
EUROS

52,29

CRITERI

CONTROL D'EXECUCIÓ
Placa de càrrega diametre 60cm

1/

40

79,67

22

1752,7

Pintura
MARCA SIMBOLS I PARAULES M2
MARCA VIAL ML

1.752,74

CLAVEGUERAM

PREU UNITARI
CRITERI

TOTAL
ASSAIGS

TOTAL
EUROS

REBLIMENT DE RASES M3
MATERIALS
Analisi granulometrica per tamisatge

1/

600

27,05

1

27,1

Assaig Próctor modificat

1/

600

34,42

1

34,4

Determinació dels Límts d'Att.

1/

600

27,51

1

27,5

Determinació del contingut de materia orgànica

1/

600

26,9

1

26,9

Assaig CBR tres punts

1/

600

93,16

1

93,2

Assaig Próctor normal

1/

600

39,07

1

39,1

Cons. Kerbbs

U

1

52,29

1

Temps d'assecat

U

1

60,1

1

60,1

Porcentatge de defectes

U

1

75,13

1

75,13

Indice de refraccion

U

1

51,09

1

51,09

Resistència agents

U

1

153,26

1

153,26

Granulometria

U

1

72,12

1

72,12

Mostreig i dosificació

U

1

45,08

1

45,08
509,07

PAVIMENTS

PREU UNITARI

TOTAL
ASSAIGS

TOTAL
EUROS

54,10

CRITERI

CONTROL D'EXECUCIÓ

TOT-Ú ARTIFICIAL M3

DeterminacióDensitats y humitats"in situ" (10 punts)

1/

400

11,12

1

11,12
MATERIALS

TUBS DE PVC ML
Determinació de les caracteristiques geometriques d'un tub

1/

300

54,81

2

109,6

Temperatura de reblandeciemiento

1/

500

90,15

1

90,2

Aixafament a Flexió transversal 500-1200 mm

1/

300

380

2

760,0

Estanqueitat laboratori

1/

1000

210,35

1

210,4

Resistencia a l'impacte

1/

300

72,12

2

144,2

Estanqueitat in-situ

1/

500

111,19

1

111,2

Inspecció de red amb camara de TV,grabacio,video i fotografies

1/

500

1500

1

1500,0

1/2 jornada técnic proves de pressió estanqueïtat

1/

300

280

2

560,0
3.744,78

ENLLUMENAT

PREU UNITARI

TOTAL
ASSAIGS

CRITERI

TOTAL
EUROS

Proves en quadres elèctrics

U

1

270,46

1

270,46

Medició de nivells d'iluminació
Resistència a terra de bàculs

U
U

1
1

21,15
36,69

66
56

1.395,90
2.054,64

Analisi granulometrica per tamisatge

1/

600

27,05

2

Assaig Próctor modificat

1/

600

34,42

2

68,84

Determinació dels Límts d'Att.

1/

600

27,51

2

55,02

Determinació equivalent de sorra

1/

600

20,73

2

41,46

Coef. neteja

1/

600

16,47

2

32,94

Index de llenques

1/

600

64,31

2

128,62

Cres de fractura

1/

600

18,93

2

37,86

Assaig desgast de los Angeles

1/

600

64,31

2

128,62

Assaig CBR tres punts

1/

600

93,16

2

186,32

EXECUCIÓ
DeterminacióDensitats y humitats"in situ" (10 punts)

1/

400

11,12

3

33,36

Placa de càrrega diametre 60cm
Determinació dels terrossos d'argila UNE 7.133/58

1/
1/

400
400

99,17
28,13

3
3

297,51
84,39

1/
1/

100
100

66,15
21,04

11
11

727,65
231,44

FORMIGO H-20 M3
Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del
formigó, mesura de l'assentament del con d'Abrams

3.721,00
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PAVIMENTS

PREU UNITARI
CRITERI

TOTAL
ASSAIGS

TOTAL
EUROS

MESCLA BITUMINOSA TN

RESUM UNITATS D'OBRA

MATERIALS
Pressa de mostras

1/

1000

7,05

5

35,25

Marshall

1/

1000

11,88

5

59,40

MIVIMENT DE TERRES
CLAVEGUERAM

1.752,74
3.744,78

Contingut de lligant

1/

1000

41,11

5

205,55

Granulómetric dels àrid extrets

1/

1000

33,6

5

168,00

ENLLUMENAT

3.721,00

Assaig d'inmersió-compressió d'una mostra

1/

1000

270,46

5

1352,30

PAVIMENT

8.424,16

SEÑALIZACIÓ I SEGURETAT

EXECUCIÓ
Presa de testimoni de aglomerat

1/

600

46,49

7

325,43

Gruix i densitat aparent

1/

600

11,78

7

82,46

Determinació de la temperatura d'estesa.

1/

600

4,93

7

34,51

Reposició de testimoni de aglomerat

1/

600

8,65

7

60,55

Determinació de la densitat aparet i espessor d'un testimoni

1/

600

17,88

7

125,16

Cercle sorra

1/

600

20,7

7

144,90

Resistencia al lliscament

1/

600

13,37

7

93,59

509,07

TOTAL

18.151,75

18% IVA

3.267,32
TOTAL AMB IVA

21.419,07

VORADA PREFABRICAT ML
Forma mesura i designació

1/

2000

52,29

1

Resistència al desgast per fregament en vorades

1/

1000

102,43

1

Absorció d'aigua

1/

1000

51,09

1

51,09

Resistència a compressió d'un testimoni

1/

1000

87,28

1

87,28

102,43

Resistència a flexió

1/

1000

118,4

1

118,40

Resistència al desgast per abrasió

1/

1000

81,14

1

81,14

RIGOLA
Forma mesura i designació

1/

500

52,29

4

209,16

Resistència al desgast per fregament en vorades

1/

1000

102,43

2

204,86

Absorció d'aigua

1/

1000

51,09

2

102,18

Resistència a compressió d'un testimoni

1/

500

87,28

4

349,12

Resistència a flexió

1/

1000

118,4

2

236,80

Resistència al desgast per fregament

1/

500

81,14

4

324,56

Toleracia de forma i dimeniones

1/

2000

27,97

3

83,91

Absorció d'aigua

1/

1000

32,76

5

163,80

Resistència al desgast per fregament

1/

1000

78,38

5

391,90

Resistència a flexió
Geladicitat (15 lclos)

1/
1/

1000
1000

121,09
103,37

5
5

605,45
516,85

PANOT

8424,16
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