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1.- OBJECTE I ABAST D’AQUEST PLEC
L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques és identificar i definir les responsabilitats,
funcions i tasques a exercir per part de l’adjudicatari del servei d’auscultació de les obres
corresponents al projecte de referència.
Les responsabilitats, funcions i tasques descrites són les mínimes a acomplir per l’adjudicatari, i
s’hauran de complementar en base a les instruccions del Director d’Obra i en els aspectes
desenvolupats per les corresponents normatives aplicables, els bons usos i els costums.
Aquest Plec especifica les tasques particulars requerides per Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA
(en endavant, BSAV) durant el desenvolupament del servei d’auscultació per part de l’adjudicatari,
especialment en referència a la relació a mantenir amb el Director d’Obra i al detall i temporalitat
de la informació a transmetre.

2.- PRESTACIÓ I REQUISITS MÍNIMS DE L’EQUIP TÈCNIC DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari disposarà a peu d’obra dels recursos humans i materials necessaris per a
desenvolupar les tasques associades a aquest contracte i definides en aquest Plec.
La dedicació de cadascun dels integrants de l’equip tècnic al contracte serà la necessària per tal de
donar compliment satisfactori a les obligacions derivades del contracte, per a complir de forma
correcta i suficient les funcions que d’ell se’n deriven i per a assolir-ne els seus objectius.
Pel que fa als mitjans materials, l’adjudicatari disposarà dels locals, eines informàtiques -hardware i
software-, equips d’impressió, reproducció i edició de documents, vehicles, telèfons, correus
electrònics, etc., adequats per al compliment del contracte i per garantir una comunicació
permanent amb el Director d’Obra i amb BSAV.
L’adjudicatari designarà un Responsable del Contracte que serà l’interlocutor prioritari en totes les
comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament de la prestació del
servei en tots els seus aspectes. L’adjudicatari comunicarà a BSAV i al Director d’Obra la seva
identitat i titulació abans de l’inici de les obres.
L’auscultació es un procés necessari dintre del procés constructiu de l’obra, per tant la falta de la
disposició o no validació reiterada de les dades d’auscultació programades, que siguin imputables al
contractista adjudicatari de l’auscultació, podrà suposar, a criteri de la Direcció d’Obra, l’aturada
dels processos constructius que s’estiguin portant a terme en cada moment, sense dret a cap tipus
de reclamació per aquesta causa ni per part del Contractista ni per part del contractista adjudicatari
de l’auscultació.
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3.- TREBALLS A REALITZAR PER L’EQUIP TÈCNIC DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari portarà a la pràctica els assaigs inclosos en el Pla d’Ascultació del projecte, recollit
en l’Annex 4 de la Memòria, que s’inclou com a Annex núm. 2 d’aquest Plec.
Aquest Pla d’Auscultació podrà ser modificat a criteri del Director d’Obra, que podrà modificar el
nombre de lectures a executar i/o la seva freqüència, o també exigir-ne de nous, sempre que els
consideri necessaris per a controlar adequadament la qualitat de les obres. En qualsevol cas, caldrà
ajustar-lo a les característiques reals de l’obra i caldrà elaborar-ne la seva planificació
coordinadament amb el desenvolupament temporal de les obres.
En l’ambit corresponent a l’espai ferroviari, el Pla d’Auscultació s’adequarà a les demandes
formulades per l’ADIF i/o l’ADIF AV.
El Responsable del Contracte de l’adjudicatari informarà al Director d’Obra i a BSAV de les
variacions econòmiques que aquestes modificacions del Pla d’Auscultació suposen respecte
l’import adjudicat del contracte, de conformitat amb els límits i causes establerts a la clàusula 22
dels plecs de clàusules administratives particulars que regula la modificació del contracte.
Durant el decurs de l’obra, l’ Equip d’Auscultació s’haurà de proveir dels equips necessaris per a
poder garantir les freqüències de lectura fixades en el Pla d’Auscultació o indicades per la Direcció
d’Obra. Els equips que presenti el contractista hauran de complir les condicions descrites en els
corresponents apartats del present plec.
El Cap d’Auscultació
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serà el rewponsable de l’equip tècnic d’auscultació.
Serà el interlocutor de l’equip d’auscultació davant de la Direcció d’Obra i de BSAV.
Coordinarà els equips d’instrumentació.
Preveurà les possibles contingències que es poguessin plantejar durant el període de
les obres.
Assistirà a les reunions setmanals de l’obra o designarà a un membre de l’equip
d’auscultació per fer-ho.
Rebrà les actes de les reunions setmanals.
Serà informat de les incidències ocorregudes en el transcurs de les obres.
Controlarà que els treballs s’executin segons les directrius del Pla d’Auscultació, i dins
dels terminis previstos.
Supervisarà els treballs d’instal·lació de la instrumentació, assegurant-se que es
compleixin les especificacions del Pla d’Auscultació
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•
•
•
•
•

Proposarà modificacions, quan sigui necessari, per a la correcta instal·lació de la
instrumentació.
Recopilarà totes les dades recollides pels diferents equips.
S’assegurarà de la correcta transmissió de dades entre els dispositius d’adquisició de
dades i l’Oficina Tècnica.
Redactarà i signarà l’informa setmanal d’auscultació i l'informe mensual d’auscultació.
Informarà immediatament a la Direcció d’Obra quan algun dispositiu sobrepassi els
llindars establerts.

3.1.- Feines prèvies al inici de les obres
Prèviament a l’inici de les lectures, caldrà que tots els instruments disposin de lectura zero.
Aquestes lectures s’hauran de realitzar amb la suficient antelació respecte de l’inici de les obres. El
termini per a la realització d’aquesta lectura haurà de ser el que s’indica en el Pla d’Auscultació o el
que indiqui la Direcció d’Obra.
En el cas de la instrumentació geotècnica, la lectura zero comprendrà tres lectures independents
després del muntatge complert del sistemes d’auscultació. Aquestes tres lectures hauran de
presentar una diferència entre elles per sota del marge de precisió del corresponent instrument.
En el cas de les mesures topogràfiques, la lectura zero inclourà el nombre de mesures necessàries
(mínim 3 lectures) per assegurar la precisió exigida de la mesura amb un interval de confiança del
99,7% (promig±3σ).
Les lectures zero es complementaran amb mesures inicials, que s’hauran d’obtenir no mes enllà
d’una setmana abans de començar l’activitat d’obra que es pretén controlar. Aquestes mesures
inicials tenen l’objectiu de contrastar els valors dels sensors a mesurar immediatament abans de
que siguin afectats per l’obra. Aquestes mesures han d’assegurar la precisió exigida amb un interval
de confiança del 95,4% (promig±2σ).
Els dispositius de lectura per als diferents tipus d’instrumentació hauran de complir amb les
condicions descrites en el present plec. Tots aquells dispositius en els que sigui necessària una
interfase humana per a l’adquisició del valor de la lectura, el sistema de visualització d’aquesta
lectura haurà de ser digital i clarament visible per l’operador.
Serà responsabilitat de la Direcció d’Obra la interpretació final dels resultats i la presa de decisió
sobre les mesures d’obra adequades per a fer les correccions necessàries que es desprenguin de
l’evolució de la instrumentació i del seguiment.
Aquesta relació és enunciativa, no limitativa. Les tasques seran les necessàries per a complir els
objectius contractuals.

P á g i n a 5 | 21

PPT AUSCULTACIÓ DEL PROJECTE D’ URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA
URBANA DEL SECTOR DE COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL) I PAU 2, A SANT
ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAT I PRECÈRREGA

3.2.- Feines durant el decurs de les obres
Pel seguiment de les tasques de l’auscultació els equips destinats a l’obra hauran de realitzar les
mesures i el tractament de les dades. Aquestes tasques son implícites a la realització de les mesures
i el seu abonament es troba inclòs dintre de cadascuna de les partides de les mesures d’auscultació.
Amb caràcter general i no limitatiu, l’equip d’auscultació haurà de desenvolupar les següents
tasques:
Supervisar la instal·lació dels elements d’auscultació per part de la constructora. Aquests elements
són: les plaques d’assentament, els inclinòmetres, els extensiòmetres, les fites d’anivellació i els
piezòmetres previstos en el projecte.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Redactar i lliurar a la Direcció d’Obra els procediments de lectura per a la seva
aprovació i incorporació al Pla d’Auscultació.
Redactar i lliurar a la Direcció de l'Obra els informes diaris, setmanals, mensuals i
final.
Prendre mesures correctores excepcionals quan els resultats de l'auscultació se
separin de la normalitat, especialment si assenyalen situacions de risc.
Realitzar el manteniment dels dispositius d'adquisició, transmissió i gestió automàtica
de dades.
Garantir la periodicitat de les lectures. Eventualment, suplint una fallada del sistema
automàtic amb treballs de lectura manual amb equips portàtils i/o introducció
manual de les dades a l'ordinador de gestió.
Mantenir i actualitzar la base de dades d'auscultació.
Possibilitar l'accés directe i immediat de la Direcció de l'Obra a la base de dades
d'auscultació actualitzada.
Informar immediatament a la Direcció de l'Obra de qualsevol anomalia detectada en
la instrumentació.
Facilitar a la Direcció de l'Obra tota la informació que aquesta li sol·liciti en relació
amb l'auscultació.
Redactar i lliurar a la Direcció de l'Obra tots els informes que aquesta li sol·liciti en
relació amb l'auscultació.
Seguir l'evolució i considerar els resultats d'auscultació en el seu propi control
d'execució.

Els tècnics del Equip d’Auscutació analitzaran diàriament les lectures realitzades i l’evolució, per a
detectar i preveure situacions no desitjades. Si és el cas, informaran a la Direcció d’Obra i a BSAV
de tendències o evolucions de lectures que es consideri puguin afectar a la seguretat de les obres o
de tercers. La interpretació dels resultats d’aquestes lectures correspon a la Direcció d’obra.
Generació de missatges de prevenció. Els resultats que s’obtindran de les diferents lectures dels
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instruments, s’hauran de contrastar de forma instantània i constant amb els llindars definits que
permeten establir tres situacions de seguretat (avís, alerta i alarma), en funció de la magnitud de
l’excés de moviments o pressions sobre les admissibles i a les possibles conseqüències dels danys
sobre la seguretat dels edificis, infraestructures i de les persones.
Definició dels valors d’avís, alerta i alarma. En general, es fixaran els següents llindars d’avís, alerta
i alarma que, puntualment i amb una motivació i justificació suficient, la Direcció d’Obra, amb
justificació tècnica, podrà pujar o baixar segons les condicions estructurals d’edificis i la seva
importància i l’historial de deformació. Tots els nivells de prevenció s’implantaran respecte la
lectura inicial, valor que es fixa amb almenys tres lectures del mateix punt a diferents dies amb una
antelació suficient abans de l’inici de les obres a la zona auscultada.
Pel que fa a les lectures manuals, el termini màxim després de la mesura perquè se’n pugui disposar
a l’oficina serà de 12 hores, si bé aquest termini es podrà modificar segons acord de les parts
implicades: la Direcció d’Obra i BSAV.
Aquesta relació és enunciativa, no limitativa. Les tasques seran les necessàries per a complir els
objectius contractuals.
Tots els aparells d’auscultació i elements auxiliars necessaris per a les lectures seran aportats pel
contractista d’auscultació.
La precisió de les mesures ha de estar d’acord amb la magnitud dels valors esperats dels
paràmetres a controlar, per tant els aparells i elements auxiliars han de ser els adequats per assolir
les precisions descrites en les definicions anteriors.
Els aparells de mesura requereixen calibratge, amb anterioritat a la seva instal·lació i us, el
Contractista d’Auscultació haurà de presentar a la Direcció d’Obra, el document de calibratge, la
data d’inspecció i la data de caducitat. Qualsevol reposició de qualsevol element d’un aparell anirà
acompanyat del seu informe de calibratge.
Les campanyes de lectura d’auscultació es realitzaran amb la freqüència especificada en el Pla
d’Auscultació, o segons consigni la Direcció d’Obra.
El procediment de lectura estarà recollit en el Pla d’Auscultació i es basarà, principalment, en la
bondat de les mesures, disseny de les mateixes i redundància de lectures.
Les condicions d’execució, amidament i abonament de les tasques d’auscultació previstes en el Pla
d’Auscultació (campanyes de lectura topogràfica i de lectura geotècnica) es recullen en l’Annex
núm. 1 d’aquest Plec d Prescripcions Tècniques.
Finalitzades les campanyes s’hauran de lliurar a la Direcció d’Obra en els terminis establerts per
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aquesta els informes amb les lectures i resultats.
3.3.- Flux d’informació i redacció d’informes
Per la realització dels treballs, s’establirà un sistema de flux d’informació que contemplarà a totes
les parts implicades i que serà sotmès a l’aprovació de BSAV prèviament a la seva implantació.
L’establiment d’uns canals de flux prèviament establerts i consensuats amb les parts implicades,
afavorirà que des d’un principi es creï un clima de credibilitat i acceptació, evitant duplicitat o
solapaments de diferents informacions en detriment de l’organització creada.
Totes les incidències recollides, seran incloses en sistema informàtic de control tècnic, les quals
seran transmeses a la resta de parts implicades.
Així mateix, quan es produeixi qualsevol incidència, el coneixement de la qual es consideri
d’importància pel desenvolupament de les obres a qualsevol nivell, serà el Cap d’Auscultació
encarregat de fer arribar aquesta informació quan es produeixi al responsable que BSAV determini
per aquest efecte, i a la Direcció d’Obra.
Finalment, per totes aquelles instruccions que la Direcció d’Obra hagi de realitzar en referència a
instruments, lectures, freqüència de lectures, etc., es comunicarà directament amb el Cap
d’Auscultació, al ser aquest el interlocutor de l’equip d’auscultació, amb presència suficient en
l’obra, comunicant aquest posteriorment a tots els membres del equip els canvis realitzats.
Tota la informació generada serà arxivada en suport electrònic i accessible a través d’Internet. Es
realitzaran els següents informes:
Informe diari
Diàriament s’emetrà un informe on s’indiqui clarament els següents aspectes com a mínim:
•
•
•
•
•
•
•

Les mesures programades
Les mesures realitzades
Els resultats obtinguts de les mesures realitzades
Les incidències registrades
Els equips desplaçats a obra
Els arxius generats i enregistrats en el sistema de dades
Les dades d’evolució de l’obra associades a les mesures

Aquest informe es lliurarà diàriament a la Direcció d’Obra i serà imprescindible per poder realitzar
la validació dels resultats.
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Informe Setmanal
Setmanalment, s’emetrà un informe on s’indiqui clarament els següents aspectes, com a mínim:
•
•
•
•
•
•
•

Les mesures realitzades en l’anterior setmana
Els resultats obtinguts de les mesures realitzades l’anterior setmana
Les mesures programades per la propera setmana
Les incidències registrades durant l’anterior setmana
Els equips desplaçats a obra
Els arxius generats i enregistrats en el sistema de dades
Actualització i lliurament del plànol d’instrumentació geotècnica i topogràfica de
l’obra.

Informe Mensual
L’informe mensual contindrà en taules i gràfics les mesures efectuades fins a la data de tota
la instrumentació d’obra. L'informe reflectirà els resultats del seguiment de l’obra i resumirà
totes les mesures efectuades durant el mes anterior.
L’informe constarà d’una memòria on es detallaran:
•
•
•
•

Les mesures realitzades per cada tipologia d’instrument detallades en taules per
instrument
Les incidències registrades
Els equips desplaçats a obra detallats per dia amb indicació de les mesures
realitzades
També constarà d’annexes que com a mínim contemplaran:
 Els gràfics resultants de les mesures de la instrumentació
mesurada
 Els plànols de situació de la instrumentació mesurada i de
l’evolució de l’obra
 Els plànols de la instrumentació activa, inactiva i desinstal·lada

Aquest informe serà l’instrument per valorar la dedicació del personal de l’equip d’auscultació, així
com dels sistemes de captura i enregistrament de les dades. que inclouran els softwares necessaris
per portar a terme tots els treballs. La Direcció d’Obra validarà els treballs de l’oficina tècnica de
l’equip d’auscultació amb l’aprovació del informe mensual.
En el cas que els treballs realitzats en el mes no siguin satisfactoris o no s’adaptin a les
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prescripcions del present plec de condicions tècniques, la Direcció d’Obra emetrà un informe de
No conformitat. La validació de l’informe no es realitzarà fins a la resolució de totes les no
conformitats.
La falta de validació de dos informes consecutius, podrà implicar a criteri de la Direcció d’Obra o
BSAV, la aplicació de mesures correctores per part del contractista que garanteixin la resolució
dels problemes detectats.
Informe final d’obra
El Responsable del Contracte de l’adjudicatari redactarà a la finalització de les obres un informe
final que reculli la totalitat dels treballs realitzats durant el desenvolupament de les obres.
Contindrà, com a mínim, els següents apartats:
•
•
•
•

Memòria
Informes de resultat individual de cadascun de les auscultacions
Informes tècnics sobre les lectures no conformes esdevinguts durant el desenvolupament de
les obres i les seves mesures correctores pertinents.
Taules resum per a una comprensió ràpida dels resultats de les auscultacions. Com a mínim,
s’agruparan per la seva naturalesa i per la localització a l’interior de l’obra.

Se’n facilitarà una còpia al Director d’Obra i a BSAV.
S’haurà de lliurar en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de finalització
de les obres per tal de que el Director de l’Obra pugui incorporar-lo al Projecte d’estat final de les obres
(as-built).
3.4.- Sistema d’adquisició, emmagatzematge i representació gràfica de dades i alarmes i
consultes a través d’Internet.
Aquest sistema serà aportat pel contractistai haurà de satisfer les necessitats que s’enuncien a
continuació:
1.- Adquisicó de dades:
Les dades enregistrades electrònicament seran introduïdes directament o amb mòduls
d’introducció automàtica en la base de dades i no es permetrà en cap cas la manipulació d’aquestes
dades de forma manual.
Les dades de camp adquirides de manualment o de manera semiautomàtica com lectures
d’anivellació o lectura de prismes, s’entraran de forma manual en la base de dades. En cap cas la
manipulació de les dades originals
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Cada lectura haurà de disposar com a mínim de les següents dades:
•
•
•
•

Mesura
Data i hora de realització de la mesura.
Operador de camp que ha realitzat la mesura
Identificació de l’equip de mesura utilitzat i elements auxiliars com mires o regletes.

2.- Emmagatzematge i gestió de dades
Entre d’altres, les característiques bàsiques de la base de dades seran les següents:
•

La base de dades serà relacional, optimitzant les taules de manera que no hi hagin
repeticions de camps entre elles, millorant així els processos d’introducció, càlcul i
consulta dels resultats.

•

La base de dades ha de contenir informació de l’evolució de l’obra per poder
correlacionar automàticament les mesures realitzades amb l’avanç de les diferents
unitats d’obra.

•

Ha de permetre exportar les dades a un sistema de representació geogràfica
consultable a través d’Internet, de la posició en planta dels instruments, de les
mesures obtingudes; dels gràfics d’evolució de les mesures; i l’evolució de les
diferents unitats d’obra.

•

La base de dades contindrà a mes a mes de les mesures obtingudes, els arxius dels
ajustos de les mesures topogràfiques realitzades.

•

La base de dades haurà de permetre la sortida en format Excel de les dades
enregistrades de forma automàtica, amb mòduls d’extracció preparats a l’efecte.

•

Caldrà portar un registre en la base de dades, de les dates d’introduccions de:
mesures, ajustos, alta i baixa d’instrument i superació de llindars.

•

La base de dades disposarà d’un sistema replicat automàtic que permeti garantir, la
disponibilitat e integritat de les dades front a possibles fallades dels maquinaris en les
que estigui instal·lada. Aquest sistema haurà de garantir que l’accés o consulta de les
dades no estigui interromput en cap cas.

Com a mesura addicional de seguretat, es realitzarà una copia de seguretat diària de totes les dades
de la base de dades.
El programari de gestió ha de permetre l’anàlisi de les lectures d’instrumentació mitjançant el
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contrast immediat de les mesures preses a camp, amb les mesures màximes establertes per a cada
instrument i amb els llindars prèviament establerts, per determinar els diferents nivells de risc i
d’aquesta forma conèixer si l’evolució de l’instrument es troba dins dels límits màxims admesos.
Per a determinar el nivell de risc en que es trobi l’obra en un determinat punt mitjançant les
lectures registrades sobre els instruments corresponents, caldrà tenir en compte el valor de la
lectura i el valor dels moviments admissibles determinats en el Pla d’Auscultació.
En el moment que el valor registrat en un determinat instrument superi el valor establert en el Pla
d’Auscultació com a llindar d’un determinat nivell de risc, el sistema comunicarà mitjançant
l’activació d’una alarma l’entrada dins d’aquest nivell de risc. Els diferents nivells de risc per als que
es determinaran aquests llindars es mostren a continuació:
Avís (Verd)
Alerta (Groc)
Alarma (Vermell)
Per a cada tipus d’equip de mesura i en funció del punt d’instal·lació i l’objecte de l’auscultació,
s’establiran diferents llindars de risc. El programari de gestió de la instrumentació ha de permetre
realitzar aquesta gestió del risc, avisant dels missatges de prevenció. A més ha de permetre que
pugui ser consultat per la Direcció d’Obra sempre que aquesta ho requereixi, a més d’emetre algun
sistema d’avís de forma automàtica a la Direcció d’Obra, el Contractista i BSAV (o Assistència
Tècnica designada). Aquests avisos es podran realitzar en forma de correu electrònic o missatge
SMS tal i com s’estableixi en el protocol d’alarmes definitiu.
Els llindars dels diferents missatges de prevenció han de poder ser configurats de manera
completament independent entre ells i de manera doble i independent en els dos sentits del
moviment. Es a dir, un moviment en sentit positiu o negatiu ha de poder desencadenar un nivell
d’alarma en tots dos sentits. A més els límits en sentit negatiu i positiu no obeiran obligatòriament
a un mateix valor absolut del llindar.
3.- Publicació de dades:
Les dades obtingudes en el procés d’auscultació es publicaran via Internet, per la seva consulta per
part de la Direcció d’Obra i BSAV o qualsevol agent, o organització externa a l’obra degudament
autoritzada per part de BSAV amb clau de pas que autoritzi el seu ús.
El sistema haurà de permetre que la consulta de les dades sigui particularitzada per cada usuari, de
manera que el accés pugui ser total o parcial, a un determinat grup de dades, en funció dels
permisos assignats.
La publicació de les dades es realitzarà de forma simultània, en arxius amb format Excel i en
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representació tipus GIS consultable per Internet.
Els arxius tipus Excel es publicaran en un FTP creat al efecte, que presentarà una estructura de
directoris, que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. Aquests arxius Excel, seran generats
automàticament per la base de dades i en cap cas es permetrà la generació manual dels arxius de
sortida.
Simultàniament a la generació dels arxius Excel de les sortides, les dades es publicaran en un
sistema tipus GIS consultable a traves d’Internet. Aquest sistema haurà de poder actuar com un
sistema de Informació Geogràfica, emmagatzemant la informació relativa a cada instrument en
l’espai. Aquesta representació de cada instrument s’haurà de poder realitzar tenint en compte la
seva ubicació respecte diferents eixos de referència per tal de que pugui ser consultada tenint en
compte la relació dels elements auscultats respecte diferents elements de l’obra.
Aquest sistema haurà de ser capaç d’actuar com a servidor de dades a través d’Internet per la qual
cosa les seves dades seran consultables a través de qualsevol ordinador que haurà o no de disposar
de software específic per a la visualització o tractament.
En el cas de que sigui necessari instal·lar algun tipus de software específic, la llicència per a
instal·lació d’aquest software, ja sigui al maquinari d’adquisició, emmagatzematge i representació o
en els ordinadors de consulta, correrà a càrrec del Contractista d’Auscultació.
En qualsevol cas, des de qualsevol ordinador remot, o altres dispositius com tabletes o telèfons
intel·ligents on sigui necessari realitzar les consultes, s’hauran de poder dur a terme les següents
operacions:
•

•

•
•

Visualització en l’espai de tota la instrumentació. Perfectament diferenciada
segons la seva tipologia i una etiqueta identificativa individual i única per a cada
element
Representació gràfica de l’evolució del valor mesurat per a cada element
d’auscultació en funció del temps, mostrant sempre data i hora de realització de
cada mesura.
Visualització del estat dels missatges de prevenció en cada instrument mitjançant
un codi de colors
Actualització automàtica de les dades en les consultes realitzades

3.5. Seguretat i salut
Els treballs que realitzi l’Equip d’Auscultació, hauran de seguir els procediments que es detallen a
continuació. Aquests procediments segueixen les directrius indicades en el R.D. 1627/1997 sobre
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, el R.D., el R.D. 171/2004
sobre coordinació d’activitats empresarials i la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
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Per a dur a terme les seves tasques dins i fora de la zona de treballs de l’obra, el procediment que
haurà de seguir l’Equip d’Auscultació consta dels punts següents:
• El contractista d’auscultació haurà de presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, o en el
seu defecte a la Direcció d’Obra, el seu Pla de Prevenció de Riscos Laborals que inclogui
l’avaluació dels riscos de les feines a realitzar per l'Equip d'Auscultació. Aquest Pla haurà de
ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut.
• Haurà de designar un tècnic de prevenció de riscos laborals de grau mig (mínim) com a
responsable de la seguretat als treballs que assumeixi les tasques d'auscultació.
• L'Equip d'Auscultació haurà de complir amb les condicions exigides per l’obra principal per
accedir al centre de treball, és a dir que acrediti que els seus treballadors tenen la formació
adequada i reglamentaria, han estat informats dels riscos específics de l’obra, han rebut els
EPI’s corresponents, han estat instruïts en el seu ús i han estat donats com aptes en el
corresponent reconeixement metge.
• Haurà de certificar que els seus treballadors estan assegurats, tenen una mútua d’accidents i un
servei de prevenció
• Haurà de designar entre els seus treballadors aquells que, tenint la formació reglamentaria
com a tal, actuaran com recurs preventiu i estaran presents sempre que hi hagi situacions de
risc.
• Haurà de col·locar els tancaments, proteccions pels seus treballadors i per tercers, així com la
senyalització pertinent.
4.- DOCUMENTACIÓ BASE DE TREBALL
Per a exercir les seves funcions BSAV facilitarà al Responsable del Contracte de l’adjudicatari la
següent documentació, si s’escau, en relació a l’execució de l’obra:
•
•
•

El projecte constructiu que defineix les obres de les quals se’n vol auscultar. Inclou, en
l’Annex 4 de la Memòria, el Pla d’Auscultació de les obres.
Models tipus generats per BSAV (certificacions, …), en format paper i suport informàtic
Altra documentació discrecional
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5.- EN REFERÈNCIA AL RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE L’ADJUDICATARI
I/O DEL CAP D’AUSCULTACIÓ
5.1.- Reunions d’obra i comunicacions amb el Director d’Obra
5.1.1.- Reunions d’Obra
El Director d’Obra convocarà, celebrarà i liderarà una reunió amb el contractista adjudicatari de
les obres i amb qui consideri oportú, al menys una vegada per setmana, en la que s’analitzarà
l’evolució de les obres, els fets esdevinguts, l’anàlisi de la planificació, el seguiment de les no
conformitats, etc. En ella transmetrà les ordres i suggeriments al contractista adjudicatari de les
obres envers l’assoliment dels objectius de l’obra.
El Director d’Obra redactarà la corresponent acta de reunió on recollirà els assumptes tractats, en
particular els acords entre les parts i les instruccions explícites donades al contractista adjudicatari de
les obres adjudicatari de les obres.
El tècnic responsable del contracte representant de BSAV, o la persona o persones en qui delegui,
podrà assistir a la reunió sempre que ho estimi convenient.
5.1.2.- Actes de Reunió
El Director d’Obra transmetrà les ordres i comunicacions al contractista adjudicatari de les obres
de manera oficial mitjançant les corresponents actes de reunió que redactarà el Director d’Obra,
que signaran obligatòriament ell mateix i el contractista adjudicatari de les obres. La signatura de
BSAV no és preceptiva.
S’enviarà un esborrany de l’acta a tots els assistents per a la seva revisió i, un cop conformada i
signada, els hi serà distribuïda. També BSAV en rebrà una còpia.
El Director d’Obra haurà d’implementar a l’acta de reunió, a banda de les ordres i els acords,
qualsevol comentari dels assistents amb dret a representació, independentment de que estigui
d’acord o no, pel qual indicarà l’autor del comentari i l’oportuna replica.
Les actes de reunió es redactaran amb una freqüència mínima setmanal, tret que l’obra tingui un
ritme d’execució anormalment baix. En aquest darrer cas, la freqüència podrà reduir-se, sempre
sota l’aprovació explícita de BSAV.
5.1.3.- Correus electrònics
El Director d’Obra podrà utilitzar el correu electrònic, i les seves eines associades, per transmetre
ordres d’urgència, complexes i amb gran volum d’informació. Aquestes ordres tindran caràcter
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vinculant del contracte tot i que caldrà reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les
corresponents actes de reunió de cada setmana.
També el Responsable del Contracte de l’adjudicatari i/o el Cap d’Auscultació podran emprar
aquesta eina per a donar-hi resposta i, en general, per a comunicar-se amb el Director d’Obra i
amb BSAV.
5.1.4.- Ordres verbals
Les ordres verbals del Director d’Obra hauran de reflectir-se sempre en la corresponent acta de
reunió setmanal. En cas d’urgència o discrepància per part del contractista adjudicatari de les
obres, les ordres s’hauran de concretar de forma immediata digitalment, ja sigui mitjançant correu
electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons.
Igual procediment serà d’aplicació amb l’adjudicatari d’aquest contracte de serveis d’Auscultació de
l’obra.
Els aspectes sensibles es posaran en còpia del tècnic Responsable del Contracte representant de
BSAV, o la persona o persones en qui delegui.
5.2.- Comunicació amb BSAV
El Responsable del Contracte de l’adjudicatari podrà transmetre qualsevol aspecte que consideri
oportú a BSAV mitjançant els diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu
electrònic, missatgeria instantània, document escrit, etc. Si li cal justificant de recepció, li serà
lliurada en format paper o mitjançant correu electrònic amb correu de resposta.
Recíprocament, BSAV transmetrà les seves ordres i comentaris al Responsable del Contracte de
l’adjudicatari utilitzant els mateixos mitjans i procediments, que estarà obligat a acusar-ne rebuda
en cas de sol·licitud per part de BSAV.

6.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE REPRESENTANT DE BSAV
BSAV comunicarà al Responsable del Contracte de l’adjudicatari, abans de l’inici de les obres, el
tècnic Responsable del Contracte representant de BSAV i que serà l’interlocutor prioritari en totes
les comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament de la prestació del
servei en tots els seus aspectes, al marge de les comunicacions i relacions amb el Director d’Obra
especificades en aquest Plec.
Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides a BSAV per part del
Responsable del Contracte de l’adjudicatari en relació al contracte s’adreçaran al tècnic de BSAV
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designat com a Responsable del Contracte. Aquest tècnic podrà delegar algunes de les seves
funcions, si ho considera oportú, en altres tècnics de BSAV, prèvia comunicació al Responsable
del Contracte de l’adjudicatari.
Barcelona, octubre de 2021

Joan Baltà i Torredemer
Director General

P á g i n a 17 | 21

PPT AUSCULTACIÓ DEL PROJECTE D’ URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA
URBANA DEL SECTOR DE COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL) I PAU 2, A SANT
ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAT I PRECÈRREGA

ANNEX 1
CONDICIONS D’EXECUCIÓ, AMIDAMENT
D’AUSCULTACIÓ PREVISTES EN EL PLA

I

ABONAMENT

DE

LES

TASQUES

CAMPANYES DE LECTURA TOPOGRÀFICA
Elements que contempla el plec
JV2FU320
Definició i condicions de les partides executades

Tots els aparells topogràfics i elements auxiliars necessaris per a les lectures seran aportats pel
contractista d’auscultació.
La precisió de les mesures ha de estar d’acord amb la magnitud dels moviments esperats, per tant els
aparells i elements auxiliars han de ser els adequats per assolir les precisions descrites en les
definicions anteriors.
Els aparells de mesura requereixen calibratge, amb anterioritat a la seva instal·lació i us, el
Contractista d’Auscultació haurà de presentar a la Direcció d’Obra, el document de calibratge, la data
d’inspecció i la data de caducitat. Qualsevol reposició de qualsevol element d’un aparell anirà
acompanyat del seu informe de calibratge.
Condicons del procés d’execució
Les campanyes de lectura de topografia manual es realitzaran amb la freqüència especificada en el Pla
d’Auscultació, o segons consigni la Direcció d’Obra.
Finalitzades les campanyes s’hauran de lliurar a la Direcció d’Obra en els terminis establerts per
aquesta els informes amb les lectures i resultats.
Unitats i criteri d’amidament
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà:
•

per unitat (u) de campanya de lectura de topografia manual realitzada

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà:
•

d’acord amb el preu unitari per unitat (u) executada del Quadre de Preus
P á g i n a 18 | 21

PPT AUSCULTACIÓ DEL PROJECTE D’ URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA
URBANA DEL SECTOR DE COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL) I PAU 2, A SANT
ANDREU, BARCELONA, FASE 1. TERRAPLENAT I PRECÈRREGA

•

un cop lliurat en termini l’informe de lectures i resultats.

•

Un cop els resultats siguin visualitzables en el sistema de representació de dades.

El preu anterior inclou:
•

tots els treballs i materials, maquinària i mà d’obra necessaris, inclús elements auxiliars, per a
la correcta instal·lació del pern d’anivellament.

•

el pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que sigui necessària o
pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions anteriors en qualsevol
de les seves fases

Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CAMPANYES DE LECTURA GEOTÈCNICA
Elements que contempla el plec
JVGFU150

Definició i condicions de les partides executades
Tots els aparells geotècnics i elements auxiliars necessaris per a les lectures seran aportats pel
contractista d’auscultació.
La precisió de les mesures ha de estar d’acord amb la magnitud dels moviments esperats, per tant els
aparells i elements auxiliars han de ser els adequats per assolir les precisions descrites en les
definicions anteriors.
Els aparells de mesura requereixen calibratge, amb anterioritat a la seva instal·lació i us, el
Contractista d’Auscultació haurà de presentar a la Direcció d’Obra, el document de calibratge, la data
d’inspecció i la data de caducitat. Qualsevol reposició de qualsevol element d’un aparell anirà
acompanyat del seu informe de calibratge.
Condicons del procés d’execució
Les campanyes de lectura de geotècnia manual es realitzaran amb la freqüència especificada en el Pla
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d’Auscultació, o segons consigni la Direcció d’Obra.
Finalitzades les campanyes s’hauran de lliurar a la Direcció d’Obra en els terminis establerts per
aquesta els informes amb les lectures i resultats.
Unitats i criteri d’amidament
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà:
•

per unitat (u) de campanya de lectura de geotècnia manual realitzada

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà:
•

d’acord amb el preu unitari per unitat (u) executada del Quadre de Preus

•

un cop lliurat en termini l’informe de lectures i resultats.

•

un cop els resultats siguin visualitzables en el sistema de representació de dades.

El preu anterior inclou:
•

tots els treballs i materials, maquinària i mà d’obra necessaris, inclús elements auxiliars, per a
la correcta instal·lació del pern d’anivellament.

•

el pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que sigui necessària o
pugui impedir directament o indirecta la realització de les operacions anteriors en qualsevol
de les seves fases

•

els camins d’accés als talls i els mitjans auxiliars per al muntatge i instal·lació dels elements,
així com el seu manteniment i la restitució a l’estat anterior, amb les corresponents mesures
correctores.

•

la protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per l’activitat.

•

el manteniment dels equips, calibracions periòdiques, probes de funcionament així com la
seva restitució immediata en cas de robatori, acte vandàlic, mal funcionament per
inclemències meteorològiques, accidents o qualsevol altre motiu.

Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.

INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

En el present annex es presenten els treballs i documentació relativa a l’auscultació per a l’execució del
terraplenat i precàrregues del “Projecte constructiu d’un tram de túnel viari segregat muntanya d’accés a
l’estació de la Sagrera i d’un àmbit parcial del projecte d’urbanització del Pla de millora urbana del sector
Colorantes-Renfe-subàmbit 2, PAU1 (parcial) i PAU2, a Sant Andreu”.
Les obres d’urbanització del sector s’executaran en 2 fases. En una primera fase es realitzarà el terraplè i les
precàrregues, i en una segona fase es realitzarà la resta d’obres d’urbanització i el túnel viari. Per a cadascuna
d’aquestes fases es redacta un projecte constructiu i les obres dels projectes s’executaran en licitacions
diferents.
La documentació del present annex d’auscultació correspon només a la fase 1 de terraplenat i precàrrega.

3. AUSCULTACIÓ
El control i seguiment dels assentaments del terraplè i de les unitats de recolzament s’ha de realitzar mitjançant
la instal·lació d’instrumentació, lectures regulars i interpretació dels resultats.
La instrumentació del terraplè i de les precàrregues es realitzarà durant i posteriorment a la seva construcció per
tal de poder comparar els resultats amb les estimacions fetes en el projecte.
Els paràmetres a controlar en el pla d’auscultació són les deformacions verticals, horitzontals i pressions d’aigua
i es mesuraran mitjançant la següent instrumentació:
·

Auscultació Topogràfica. Moviments superficials mitjançant mètodes topogràfics:
o

En aquest annex s’indiquen el tipus, nombre i posició de l’auscultació necessària per a poder controlar els
moviments generats a conseqüència de la construcció del terraplè i les precàrregues. També s’hi defineixen les
freqüències de lectura, llindars de referència i pla de contingència.

Les mesures de moviments superficials es realitzaran a partir dels següents mètodes:
§

Anivellació: Mesures de moviments verticals respecte bases de referència fixes.
Precisió de fins a 1 mm. Són procediments de lectures i interpretació senzills.

L’objectiu de l’auscultació és determinar en quin moment es pot procedir a retirar les precàrregues, que
correspondrà al moment en que s’hagi assolit el 90% de la consolidació (quan la tendència dels assentaments
s’estabilitza en el temps). D’altra banda, l’auscultació també servirà per a registrar-ne les dades i poder calibrar
els models numèrics en cas de que sigui necessari.

2.

SITUACIÓ

La zona d’estudi està situada a la ciutat de Barcelona, al barri de Sant Andreu. La parcel·la està delimitada pels
carrers de Fernando Pessoa, Estefania de Requesens, el carrer de Palomar per un altre costat i la platja de vies
pel costat restant.

·
Figura 2: Fita d’anivellació per al control dels moviments superficials.

·

Auscultació Geotècnica. Moviments a l’interior del terreny:
o

El control de moviments en el interior del terreny permet determinar possibles inestabilitats i
plans de lliscament. La instrumentació es basa en equips instal·lats en perforacions/sondejos
que permeten mesurar moviments en profunditat, en particular els inclinòmetres i els
extensòmetres tipus sliding deformeter.

Figura 1: Planta de la situació de la zona d’estudi. Imatge extreta de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(http://www.icc.cat/vissir3/).
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§ Piezòmetres tancats: consisteix en un sensor que detecta la pressió intersticial en un punt
mitjançant un transductor que mesura els canvis de pressió. La zona d’ubicació del piezòmetre
s’aïlla amb un segellat de bentonita de les pressions intersticials existents en altres nivells.

·
Figura 3: Imatge esquerra Inclinòmetre i imatge dreta extensòmetre. Font Solexperts.

o

·

Plaques d’assentaments: aquesta instrumentació permet mesurar els assentaments que es
produeixen a la cota on s’ha instal·lat.

Figura 5: Sensor d’un piezòmetre de corda vibrant. Font: Durhamgeo.

3.1. INSTRUMENTACIÓ PEL TERRAPLÈ I PRECÀRREGUES
Donat que els assentaments estimats són superiors a 30 cm durant la construcció del terraplè, es considera
adequat utilitzar anivellació pel control dels moviments del terraplè.
També es proposa realitzar un control de les pressions intersticials en el terreny mitjançant piezòmetres de
corda vibrant a les unitats Qb1 i Qb3, al tractar-se de les unitats que poden generar una sobrepressió de porus
majors i que regiran el temps de consolidació primària.
Per a major control i interpretació, es recomana també la instal·lació d’extensòmetres tipus Sliding deformeter
que permeten veure l’assentament en profunditat que es produeix fins a la cota on s’han instal·lat, en aquest cas
fins a la unitat Qb1 per tractar-se de la unitat més compressible. Per altra banda s’instal·laran inclinòmetres per
controlar els moviments horitzontals que es produeixin degut a la construcció del terraplè. Aquests, s’instal·laran
en la zona on es construirà, a posteriori, l’estructura del túnel viari.
Addicionalment, es recomana la instal·lació de plaques de càrrega en diferents nivells per tal de veure i verificar
els assentaments que s’estan produint a diferents alçades del terraplè i a la base del mateix i poder determinar
la bondat de les estimacions realitzades en el present projecte. Aquesta instrumentació s’haurà de col·locar
simultàniament a l’execució dels terraplens. Aquesta s’haurà de protegir deixant el material més pròxim a
l’instrument sense compactar.
Durant els treballs de terraplenat i precàrregues, s’hauran d’adoptar les mesures de senyalització necessàries
per protegir la instrumentació de control.

·
Figura 4: Imatge esquerra: Plaques d’assentament instal·lades en un terraplè de la línia d’alta velocitat de Levante. Imatge
dreta: esquema d’una placa d’assentament. Font: Sisgeo.

·

Es proposen dos tipus seccions de control:
·

Secció A:
Aquesta secció de control està formada per 2 fites d’anivellació i 2 plaques d’assentament espaiades 20
metres entre sensors. Aquesta secció servirà per a controlar els assentaments que es produeixin durant
l’execució del terraplè i posterior consolidació.

·

Secció B:
Està formada pels mateixos elements que a la secció de control A (2 fites d’anivellació i 2 plaques
d’assentaments espaiades 20 metres) i complementada amb 2 plaques d’assentament a la base de la
precàrrega i instruments geotècnics; un piezòmetre de corda vibrant, un extensòmetre i un inclinòmetre.

Pressions intersticials en el terreny i variacions produïdes:
El control de les pressions intersticials és vital per a l’estabilitat dels talussos amb presència d’aigua. Pel
control de les pressions intersticials en talussos es poden utilitzar els següents sistemes de mesures:
§ Piezòmetres oberts: es tracta de tubs en el que l’extrem inferior, situat en el punt que es vol
controlar, està ranurat per permetre el pas de l’aigua. El nivell piezomètric es mesura mitjançant
una sonda.

La següent Taula 1 resumeix la instrumentació necessària per a controlar les deformacions tant horitzontals com
verticals i pressions de pors que es generin per l’execució del terraplè.

2
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Instrument

Simbologia

Quantitat

F-n

12

Piezòmetre de corda vibrant instal·lat dins Qb1

PZCV-n

3

Piezòmetre de corda vibrant instal·lat dins Qb3

PZCV-n

3

EXT-n

4

Placa d’assentament instal·lat a la base del terraplè

PA-n

6

Placa d’assentament instal·lat a diferents alçades del terraplè

PA-n

6

Placa d’assentament instal·lat a la base de la precàrrega

PB-n

6

Inclinòmetre instal·lat fins la capa Qb3

IN-n

3

Fita d’anivellació Terraplè

Extensòmetre tipus sliding deformeter

Taula 1: Nombre d’instrumentació proposat per controlar les deformacions del terraplè.

Les següents figures presenten les seccions de control A i B proposades pel terraplè i precàrregues del projecte.
La distribució en planta de la instrumentació es troba a la Figura 8 i en més detall a l’Apèndix 01.

·
Figura 8: Planta de la zona de projecte amb la distribució de la instrumentació.

L’Apèndix 01 inclou un plànol proposta amb les diferents posicions i nombre d’instruments que cal incloure per a
controlar les deformacions que es produeixin.
Abans de començar els treballs és vital realitzar una lectura zero que servirà per a poder calibrar i interpretar els
resultats de tota la instrumentació. Aquesta mesura i el posterior seguiment dels moviments registrats hauran de
ser referenciats en un punt situat fora de la zona d’influència dels treballs per assegurar-se de que és un punt
fix.
Les lectures de la instrumentació es faran manual i periòdicament.

Secció A

La durada de les lectures serà fins a assolir el 90% de la consolidació o fins que els assentaments residuals
restants siguin admissibles per a les estructures i infraestructures a executar en posterioritat. D’acord a les
estimacions numèriques realitzades es preveu que aquest període s’allargui de l’ordre de 12 mesos.

Figura 6: Instrumentació del terraplè en la secció de control A

Es realitzarà també un seguiment dels moviments horitzontals que es puguin produir a cota de la platja de vies
per la construcció del terraplè. Aquestes deformacions es controlaran amb inclinòmetres. Finalment, per tal de
garantir que les vies no pateixen alteracions associades als paràmetres clàssics de control traçat associats al
peralt i al guerxament, es preveu realitzar una sèrie de lectures directes amb regle de peralt de via. Es fa
aquesta previsió tot i que en el moment de la redacció del projecte encara no s’ha pogut acordar amb ADIF el
nivell de control previst.
El cost de la instal·lació dels instruments de mesura estan inclosos en el pressupost general de l’obra (PEM) i
aquesta quantitat és de 46,200.26 €.

Secció B

Les lectures i seguiment de la instrumentació durant la fase d’obra, juntament amb la partida alçada
d’auscultació de les vies d’ADIF, es faran des d’un altre contracte d’auscultació i s’han inclòs en el pressupost
per al coneixement de l’administració (PCA). L’import d’aquest contracte és de 84,947.37 € IVA inclòs, (veure
apèndix 02).
Figura 7: Instrumentació del terraplè en la secció de control B

3.2. LLINDARS DE REFERÈNCIA
L’execució de l’obra comporta un control dels moviments associats en quant a la seva evolució i estabilització.
Aquests moviments es produiran tant en el terreny com en les estructures pre-existents i de nova construcció
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(edificis, estructures ferroviàries, serveis i la pròpia obra). D’aquests moviments es farà seguiment exhaustiu en
el temps per cada fase constructiva.
Els moviments mesurats es valoraran quantitativament pel que anomenarem nivells de control i que seran
identificats per colors.
Abans de definir les fases de l’obra més significatives en quant a les possibles afeccions a l’entorn, es
categoritzaran aquests nivells de seguretat. En funció del nivell de control es fixen les mesures d’auscultació i
control que caldrà implementar.
Es proposen els següents nivells de seguiment i control :

Llindar

Assentaments superficials

Alerta

-37.5 cm (125% projecte)

Alarma

-45 cm (150% projecte)

Taula 3: Llindar de referència per als assentaments del terraplè.

Els instruments instal·lats a diferents cotes del terraplè i de les precàrregues no tenen associats llindars de
seguiment. S’utilitzaran por complementar la informació aportada pels sensors de caràcter superficial.
Els llindars de referència per als piezòmetres de corda vibrant instal·lats a cota +10 msnm són els següents:

Llindar

Descripció
Llindar

Pressió de porus

Instrumentació i freqüència de lectures baixes

Avís

37.5 kPa (75% projecte)

Procediments constructius normals

Alerta

50 kPa (100% projecte)

Possible implementació de mesures correctes

Alarma

62.5 kPa (125% projecte)

Procediments constructius normals
Avís

Alerta

Instrumentació i freqüència de lectures mitges

Taula 4: Llindar de referència pels piezòmetre de corda vibrant.

Procediments constructius normals o modificats
Alarma

Possible implementació de mesures correctores
Instrumentació i freqüència de lectures altes
Taula 2: Definició de nivells de seguiment i control.

Associats a aquests nivells de control es definiran uns llindars, aquests llindars qualifiquen la situació de l’obra a
partir dels resultats de l’auscultació, i d’acord amb al que s’exposa al present Pla d’Auscultació, serviran a la
Direcció d’Obra per gestionar la intensitat dels treballs d’auscultació (freqüències de mesura) i per valorar la
consecució de l’afectació a l’entorn de l’obra prevista al projecte.
La instrumentació instal·lada subministrarà un conjunt de dades corresponents a variables que expressen de
forma directa o indirecta els fenòmens motiu de l’auscultació.

Els llindars de referència per als extensòmetres col·locats al peu del talús són els següents:
Llindar

Assentament acumulat

Avís

6 cm (75% projecte)

Alerta

8 cm (100% projecte)

Alarma

10 cm (125% projecte)

Taula 5: Llindar de referència pels extensòmetres.

Els valors d’aquestes variables es faran servir per marcar els llindars dels nivells de seguiment.
A continuació s’estableixen, per nivells de seguiment, els llindars per cada variable mesurada. De forma general
aquí es menciona, sense detriment del que es definirà en cada cas mes endavant, que es considerarà pel llindar
verd aquells valors propers als esperats (75%) per projecte o per experiència a la mateixa obra. El llindar ambre
correspon al valor del 100% del valor del projecte i el llindar vermell a la superació en un 125% del valor de
projecte.
En el Pla de Contingència (veure apartat 3.3. ) s’explica com s’actuarà en cas d’arribar a cadascun dels llindars
definits, verd, ambre o vermell.
Es fixen els següents llindars de referència per les mesures obtingudes amb fites d’anivellació i plaques
d’assentament als instruments instal·lats en la base del terraplè.

4

Llindar

Assentaments superficials

Avís

-30 cm (100% projecte)

Els llindars de referència per als inclinòmetres col·locats al peu del talús són els següents:
Llindar

Moviment horitzontal

Avís

22.5 mm (75% projecte)

Alerta

30 mm (100% projecte)

Alarma

37.5 mm (125% projecte)

Taula 6: Llindar de referència pels inclinòmetres.

El contractista elaborarà una fitxa de tots els instruments instal·lats. Aquesta fitxa contindrà com a mínim les
següents característiques:
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·

Croquis de la localització

·

Etiqueta de l’instrument

·

Data de lectura zero

·

Data de primera lectura

·

Fotografia després de la instal·lació

·

Coordenades UTM de l’instrument

·

Profunditat i característiques de la instal·lació (per exemple profunditat dels piezòmetres de corda
vibrant)

·

En el cas de no observar danys funcionals s’acordarà entre el Contractista d’Obra, la Direcció d’Obra i
BSAV una redefinició dels llindars, així com un procediment específic d’auscultació i resolució
d’alarmes.

·

En el cas d’observar danys funcionals es paralitzarà l’activitat causant del moviment fins acordar les
mesures pertinents.

·

El Contractista d’Obra i la Direcció d’Obra analitzaran possibles orígens del moviment observat, per així
modificar els processos constructius causants del moviment.

·

Es realitzaran conjuntament un anàlisis causa - efecte i d’eficàcia de las mesures preventives.

·

La freqüència de las lectures s’incrementarà al màxim permès per l’equip de mesura utilitzat.

3.3. PLA DE CONTINGÈNCIA
En arribar les lectures a qualsevol llindar fixat el Contractista d’Auscultació emetrà un avís a la Direcció d’Obra i
al Contractista d’Obra, que analitzaran els possibles orígens, i prendran les mesures necessàries per tal d’evitar
l’evolució de la lectura que ha superat el llindar.
En el cas de superació del llindar d’Avís, les actuacions a dur a terme seran les següents:
L’auscultador notificarà el missatge de superació del llindar al Contractista d’Obra i a la Direcció d’Obra.
El Contractista d’Obra i la Direcció d’Obra analitzaran possibles orígens del moviment observat, per així poder
modificar si s’escau els processos constructius causants del moviment.
·

3.4. FREQÜÈNCIES DE LECTURA
S’haurà d’instal·lar la instrumentació pertinent 1 mes abans de l’inici de les obres d’excavació i terraplenat per
tal de comptar amb la lectura zero i assegurar-se que no hi ha moviments abans de començar amb les activitats
de l’obra.
Els següents quadres recullen les freqüències de lectura dels instruments instal·lats a les seccions de control
tals com inclinòmetres, extensòmetres, piezòmetres, fites d’anivellació i plaques d’assentament.

S’inspeccionarà visualment la zona propera al punt de moviment.

En el cas de superació del llindar d’Alerta, les actuacions a dur a terme seran les següents:
·

L’auscultador notificarà el missatge de superació del llindar al Contractista d’Obra i a la Direcció d’Obra.

·

Es realitzaran inspeccions visuals a l’entorn del punt d’alerta.

·

Aquestes inspeccions es realitzaran de forma periòdica fins que finalitzin les activitats causants dels
moviments o els moviments s’estabilitzin.

·

En el cas que s’observessin danys funcionals es comunicarà la situació a l’autoritat pertinent i
s’establirien mesures correctores que acordin la Direcció d’Obra i el Contractista d’Obra.

·

S’analitzaran possibles orígens del moviment observat per modificar-se els processos constructius
causants del moviment.

·

El Contractista d’Obra i la Direcció d’Obra aprovaran i establiran el procediment a seguir a partir
d’aquest moment.

·

S’incrementarà al doble la freqüència de lectures per part de l’auscultador.

Instrument

Estat
de
l’obra

Inclinòmetre

Extensòmetre

Piezòmetre

Treballs previs

setmanal

setmanal

Hora (datalogger)

Execució del
terraplè

setmanal

setmanal

Hora (datalogger)

Procés de
consolidació de
les precàrregues

setmanal

setmanal

Hora (datalogger)

Retirades les
precàrregues

mensual

mensual

Hora (datalogger)

Taula 7: Freqüència de lectura pels diferents instruments.

En el cas de superació del llindar d’Alarma, les actuacions a dur a terme seran les següents:
·

L’auscultador notificarà el missatge de superació del llindar al Contractista d’Obra i a la Direcció d’Obra.

·

Es realitzaran inspeccions visuals al entorn del punt d’alarma.

·

Aquestes inspeccions seran freqüents fins que les activitats causants dels moviments finalitzin o bé els
moviments s’estabilitzin.

·

Es comunicarà la situació a BSAV.
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Instrument
Llindar
Estat
de
l’obra

Fites d’anivellació i plaques d’assentament
Avís

Alerta

Alarma

Treballs previs

setmanal

setmanal

setmanal

Execució del

setmanal

setmanal

2 cops/ setmana
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Instrument
Llindar

Fites d’anivellació i plaques d’assentament
Avís

Alerta

Alarma

Procés de
consolidació de
les precàrregues

setmanal

setmanal

2 cops/ setmana

Retirades les
precàrregues

mensual

setmanal

setmanal

terraplè

Taula 8: Freqüència de lectura per a les fites i plaques d’assentaments.

La freqüència de lectures s’haurà d’ajustar als valors obtinguts en les lectures (incrementant-se o minorant-se),
en base a la tendència i interpretació i a criteri de la Direcció d’Obra.
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APÈNDIX 1: PLÀNOL D'AUSCULTACIÓ
APÈNDIX 1: PLÀNOL D'AUSCULTACIÓ

PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE,
SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL) I PAU2, A SANT ANDREU. BARCELONA. FASE 1. TERRAPLENAT I PRECÀRREGA.

APÈNDIX 2: PRESSUPOST DE L'AUSCULTACIÓ
APÈNDIX 1: PLÀNOL D'AUSCULTACIÓ

Projecte d´urbanització d´un àmbit del pla de millora del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2,
PAU 1 (parcial) i PAU 2, a Sant Andreu. Barcelona.
Fase 1. Terraplenat i precàrrega.

PRESSUPOST

Projecte d´urbanització d´un àmbit del pla de millora del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2,
PAU 1 (parcial) i PAU 2, a Sant Andreu. Barcelona.
Fase 1. Terraplenat i precàrrega.

Data: 23/10/20

Obra

01

Pressupost PU-Colorantes-Fase 1

Capítol

06

Auscultació

Subcapítol

02

Campanyes

Pàg.:

1

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapítol

1
1 JV2FU320

2 JVGFU150

TOTAL

u

u

Subcapítol

Obra

Campanya diària de mesures de fins a 40 punts, realitzada amb nivell
electrònic d'alta precisió i mira invar de codi de barres per a
aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble
anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia
necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment,
emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de
l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores,
inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 1)

331.44

Campanya diària de mesures o de recollida de mesures
emmagatzemades, de fins a 32 sensors geotècnics, inclòs personal i
equips de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars, amortitzacions o
lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de
les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en
un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques (P - 2)

342.87

43.000

43.000

14,743.41

3
4
5
6
7
8

06

Auscultació

03

Partida alçada

pa

Partida alçada a justificar auscultació de la platja de vies ADIF. (P - 3)

30,000.00

1.000

Subcapítol

01.06.03

Tipus

T
Lectura zero de l'instrument
Lectures prèvies a l'inici de l'obra
Mesura quinzenal fins a arribar a la
cota d'urbanització
Mesura setmanal durant les
precàrregues A
Mesura setmanal durant les
precàrregues B
Mesura setmanal fins a consolidar el
terraplè al 90%
Previsió mesures addicionals

u

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Lectures
2.000
3.000
1.000

Freqüencia
0.000

Mesos
0.000

2.000

8.000

2.000 C#+(D#*E#)
3.000 C#+(D#*E#)
17.000 C#+(D#*E#)

1.000

4.000

1.000

5.000 C#+(D#*E#)

1.000

4.000

1.000

5.000 C#+(D#*E#)

1.000

4.000

2.000

9.000 C#+(D#*E#)

2.000

0.000

0.000

2.000 C#+(D#*E#)
43.000

Campanya diària de mesures o de recollida de mesures emmagatzemades, de fins a 32 sensors geotècnics,
inclòs personal i equips de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars, amortitzacions o lloguers, calibratge i
manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures
realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

30,000.00
Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Lectures
2.000
3.000
1.000

Freqüencia
0.000

Mesos
0.000

2.000

8.000

2.000 C#+(D#*E#)
3.000 C#+(D#*E#)
17.000 C#+(D#*E#)

1.000

4.000

1.000

5.000 C#+(D#*E#)

1.000

4.000

1.000

5.000 C#+(D#*E#)

1.000

4.000

2.000

9.000 C#+(D#*E#)

30,000.00
1
2
3
4
5
6
7
8

T
Lectura zero de l'instrument
Lectures prèvies a l'inici de l'obra
Mesures quinzenals fins a assolir la
cota de urbanització
Mesures setmanals durant la
precàrrega A
Mesures setmanals durant la
precàrrega B
Mesura setmanal fins a consolidar el
terraplè al 90%
Previsió mesures addicionals

2.000

2.000 C#+(D#*E#)
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

1

Num.
1

EUR

01
06
03

XPAARV004
Text

pa

1

Campanya diària de mesures de fins a 40 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira invar de
codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació, inclòs
personal (topògraf i portamira) i equips de topografia necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i
manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures
realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

Text

JVGFU150

Num.

TOTAL

u

TOTAL AMIDAMENT
2

1 XPAARV004

Pàg.:

PRESSUPOST PU-COLORANTES-FASE 1
AUSCULTACIÓ
CAMPANYES

1

Pressupost PU-Colorantes-Fase 1

Subcapítol

JV2FU320

2

28,995.33

Capítol

01
06
02

14,251.92

Num.

01.06.02
01

Data: 23/10/20

43.000

PRESSUPOST PU-COLORANTES-FASE 1
AUSCULTACIÓ
PARTIDA ALÇADA

Partida alçada a justificar auscultació de la platja de vies ADIF.
Tipus

[C]

1.000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1.000 C#*D#*E#*F#
EUR

Projecte d´urbanització d´un àmbit del pla de millora del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2,
PAU 1 (parcial) i PAU 2, a Sant Andreu. Barcelona.
Fase 1. Terraplenat i precàrrega.

AMIDAMENTS

Data: 23/10/20

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

1.000

2

Projecte d´urbanització d´un àmbit del pla de millora del sector Colorantes-Renfe, subàmbit 2,
PAU 1 (parcial) i PAU 2, a Sant Andreu. Barcelona.
Fase 1. Terraplenat i precàrrega.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

58,995.33

13 % Despeses generals SOBRE 58,995.33.......................................................................

7,669.39

6 % Benefici Industrial SOBRE 58,995.33............................................................................

3,539.72

Subtotal

70,204.44

21 % IVA SOBRE 70,204.44.................................................................................................

14,742.93

€

84,947.37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUITANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS )

EUR

1

