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1. ANTECEDENTS
A partir de la necessitat de disposar d’uns equipaments aptes per la pràctica esportiva en condicions, i en concret
en l’àmbit del futbol, l’actual equip de govern indaga, desde ja fa temps, diferents possibilitats per dotar al municipi
d’uns bons equipaments per la pràctica d’aquest esport.

2. OBJECTE
Les obres consisteixen en la instal.lació d’un paviment esportiu de gespa artificial com a substitució de l’actual
paviment de sauló del terreny de joc i en la instalꞏlació d’un sistema de reg per al nou paviment esportiu. També
es contemplen els treballs d’acondicionament i adequació de l’entorn del camp de futbol a partir de la construcció
de paviments de formigó perimetrals, murs de delimitació i tancaments tant del terreny de joc com del conjunt del
recinte esportiu.
3. EMPLAÇAMENT
L’actual camp de futbol municipal es troba situat a bell mig del poble d’Ullastrell al C/ Josep Fornell, sn.

4. TÍTOL, DADES DE L’AUTOR I PROMOTOR
El títol del present és: “Projecte Executiu per la pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del
camp de futbol municipal d’Ullastrell.”
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L’autor del present és: Víctor Payró Milan, Enginyer Tècnic Agrícola, número de colꞏlegiat 3487 del Colꞏlegi
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.
L’organisme promotor del present Projecte Executiu és:
Ajuntament d’Ullastrell
Adreça: C/ Serra, 17
Codi postal i localitat: 08231 - Ullastrell
Comarca: Vallès Occidental
Telèfon: 937 88 72 62
Alcalde President: Ilꞏlm. Sr. Jaume Puig Puig

5. ESTAT ACTUAL
Actualment el camp de futbol municipal d’Ullastrell és de sauló amb unes dimensions totals de 95 x 53 m.
En el fons OEST el camp està delimitat per un muret de formigó encofrat de 0,6 m d’alçada. Al lateral NORD
hi trobem unes grades de formigó prefabricat de dimensions 16 x 6 m amb vuit nivells de seients i amb una
capacitat d’unes 200 persones.
Al lateral SUD hi trobem unes banquetes d’obra de fàbrica. El perímetre de l’actual terreny de joc està
delimitat parcialment per una barana perimetral metàl.lica.
Els vestidors del camp de futbol es troben situats a la part superior del camp, al costat de la piscina. Al sector
SUD-OEST hi trobem una edificació de planta rectangular de 140 m2 destinad actualment a gimnàs del club
esportiu i sala de reunions / magatzem del mateix club.
El lateral SUD disposa en l’actualitat d’un tancament en mal estat de 6 m d’alçada format per una malla de
simple torsió de 4 m d’alçada i 2 m de xarxa de nylon a la part superior.
El camp de futbol disposa de dues porteries fixes de futbol 11 de ferro que es preveu substituir.
L’actual camp de futbol disposa de sistema d’il.luminació format per sis columnes d’enllumenat de 12 m
d’alçada. Aquests suports incorporen, cadascun, tres projectors de 1000 W d’halꞏlogenurs metàlꞏlics.

6.

RESUM DELS CONDICIONANTS QUE SERVEIXEN DE BASE DEL PRESENT PROJECTE

6.1. CONDICIONANTS TÈCNICS
S’ha disposat de la següent informació de caràcter tècnic per la elꞏlaboració del present projecte executiu:
-

Aixecament topogràfic realitzat mitjançant una estació total automàtica robotitzada TCRP205 15cc,
R100 i tractament de les dades mitjançant programari MDT.
Cartografia de les NNSS de Planejament del municipi.
Ortofotomapes i topogràfics vectorials de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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6.2. CONDICIONANTS FÍSICS
6.2.1. FORMA i ORIENTACIÓ
La parcel.la ocupada actualment per el camp de futbol municipal presenta una forma rectangular. La orientació
longitudinal del camp correspon practicament amb l’eix NORD / SUD, decantat uns 45º cap en direcció OEST.
Tot i així es podría considerar que el present camp de futbol te una orientació propera al que es considera idònia
per una instal.lació esportiva d’aquestes característiques per tal d’evitar l’enlluernament dels jugadors,
principalment dels porters, produït pel sol rasant de ponent.
6.2.2. ALTITUD I PLANIMETRIA
L’altitud mitjana de l’àmbit d’actuació és de 291 m sobre el nivell del mar. La disposició actual del camp és a dues
aigües seguint l’eix longitudinal del camp.
6.2.3. SERVEIS EXISTENTS
Hi ha tota una sèrie de serveis existents. Els més rellevants i que ja s’han anat definint, es citen a continuació:
-

Xarxa elèctrica i de terra del actual sistema d’enllumenat del camp de futbol.
Subministres elèctrics i d’aigua potable de l’actual edificació del sector NORD-OEST.

De manera general, tenim:
Sanejament i evacuació d’aigua:
L’actual camp de futbol es desaigua per escorrentia superficial majoritariament per el lateral SUD.
Aigua:
Actualment la parcel.la disposa de proveïment d’aigua potable municipal. Disposa de connexió derivada al
conjunt de la zona esportiva.
Electricitat i enllumenat:
L’actual camp de futbol disposa de subministre elèctric.
6.2.4. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN
Accés vehicles i maquinaria d’obra: Actualment hi ha dos accessos per als vehicles i maquinaria d’obra.
Aquests els trobem a la cantonada NORD-OEST i a la cantonada SUD-EST del camp de futbol.
Accés usuaris de l’equipament esportiu: L’accés dels usuaris de la instal.lació és per el lateral NORD
utilitzant les escales que trobem integrades a les mateixes grades.
Trànsit: La zona on s’emplaça el camp de futbol presenta un trànsit baix
Nivell sonor: Baixt (zona allunyada de carreteres i vials amb molt de trànsit).
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6.3. CONDICIONANTS URBANÍSTICS
6.3.1. NORMATIVA URBANÍSTICA
D’acord amb el que s’estableix al Pla d’Ordenació Urbanística municipal Ullastrell amb aprovació definitiva per
part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 20 de març de 2019, els terrenys ocupats per
l’actual camp de futbol es troben inclosos i regulats amb la clau SE - Sistemes d’Equipaments Esportius.

6.4. CONDICIONANTS LEGALS
A continuació es relaciona un llistat de normativaque serà d’obligat compliment.
6.4.1. NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ
6.4.1.1. GENERAL
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005).
 PIEC (Norma tècnica del Pla director d’instalꞏlacions i equipaments Esportius de Catalunya).
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 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels
bombers (BOE 28/03/2006).
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91.
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995).
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991).
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques -BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995).
 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE
11/05/2007).
 Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003).
6.4.1.2. GENÈRIC D’INSTALꞏLACIONS URBANES
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques
que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que
discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992.
 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992).
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
6.4.1.3. XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE








Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003).
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de
Catalunya (DOGC 21/11/2003).
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003).
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas. (BOE 24/07/01).
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament).
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” .
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”.

6.4.1.4. XARXES DE SANEJAMENT
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003).
 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament
de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995).
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986).
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6.4.1.5. XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
Sector elèctric
 Llei 54/1997 del Sector elèctric.
 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instalꞏlacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. (DOGC
18/12/2001).
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relatives a
les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç (BOE: 22/2/2007).
Baixa Tensió
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224
18/09/2002)
En particular:
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
Centres de Transformació
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación” .
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83).
 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación” (BOE núm. 183 de 01/08/1984).
 Especificacions tècniques de companyies subministradores.
Enllumenat públic
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC
12/06/2001).
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002).
Equipaments i instalꞏlacions esportives







Pla directori d’instal∙lacions i equipaments esportius de Catalunya.
Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creació de la comissió assessora del Pla Director
d’instal∙lacions i equipaments esportius de Catalunya.
Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005).
Instal∙lacions i equipaments esportius. Aprovació dels programes d’actuacions especials.
Decret 100/1989, de la Presidència de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text únic de la llei de l’esport.
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei de l’Esport.
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Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal∙lacions esportives i oci (NIDE). Consejo
Superior de Deportes. Gener 1980.
Article 265.1 del Reglament General de la Real Federación Española de Fútbol.
Norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”.
Norma UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba natural para fútbol y
rugby”.

Específica per a paviments esportius de gespa artificial per a exteriors















UNE-EN 12228:2002 Determinació de la resistència de les juntes dels paviments sintètics
UNE-EN 12229: 2007 Procediment per a la preparació de mostres d’assaig de gespa artificial i textils.
UNE-EN 12234:2002 Determinació del comportament de rodament d’una pilota
UNE-EN 12234:2003 Erratum Determinació del comportament de rodament d’una pilota
UNE-EN 12235:2006 Determinació del comportament vertical de la pilota
UNE-EN 12616:2003 Determinació de la infiltració d’aigua
UNE-EN 13672:2005 Determinació de resistència a abrasió de la gespa artificial
UNE-EN 13746:2006 Determinació dels canvis dimensionals deguts als efectes de variació de les
condicions d’aigua, gel i calor
UNE-EN 13864:2006 Determinació de la resistència a tracció de les fibres sintètiques
UNE-EN 14836:2006 Procediment d’envelliment climàtic accelerat
UNE-EN 14837:2006 Determinació de la resistència al lliscament
UNE-EN 15301-1:2007 Determinació de la resistència rotacional
UNE-EN 15306:2007 Determinació de la resistència a l’ús (Mètode Lisport)
UNE-EN 15330-1:2007 Especificacions per a superfícies esportives de gespa artificial per a ús exterior

7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
7.1.

CONSIDERACIONS GENERALS

Com a criteri general, els equipaments esportius han d’assolir el nivell de qualitat exigible a tota edificació d’ús
públic, han de permetre un alt grau d’utilització, ser duradors i necessitar un baix consum d'energia. Per
aconseguir-ho s’han d’emplaçar en el lloc adequat, triat com a conseqüència d’una planificació que respongui als
objectius que es volen assolir.
S’han d’integrar a l’entorn, de manera que s’harmonitzin amb el paisatge i es minimitzin els impactes que es
generen en la construcció, en l’explotació i en el procés de desconstrucció quan se’ls esgoti la vida útil. Han
d’aprofitar els recursos naturals disponibles, reduir les pèrdues energètiques amb l'aïllament tèrmic, eliminar els
guanys no desitjats amb les proteccions solars adequades, utilitzar tecnologies eficients en les instalꞏlacions
d'energies convencionals, implantar energies renovables i establir uns paràmetres de confort amb criteris
d'austeritat.
Només així podran contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat.
Les instalꞏlacions esportives són una tipologia més dins del sector de l'edificació, que es troba sotmès als
preceptes de la Llei d'ordenació de l'edificació (LOE).

Projecte Executiu per la pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de
futbol municipal d’Ullastrell

Per tant, d'acord amb el seu article 3, Requisits bàsics de l'edificació, el Codi tècnic de l'edificació és el marc
normatiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seves instalꞏlacions, que podrà
completar-se amb les exigències d'altres normatives dictades per les administracions competents, com és el cas
de la Generalitat de Catalunya en matèria d'esport.
Aquestes normes es redacten amb aquest esperit complementari, i introdueixen les singularitats que l'ús esportiu
confereix a les edificacions. Tot i que l’ús esportiu no apareix de manera explícita en el redactat de la LOE,
aquesta normativa tècnica estableix que els edificis de caràcter permanent, públics o privats, que el seu ús
principal sigui esportiu s’ha de considerar que pertanyen al grup “a” definit en el seu àmbit d’aplicació. Fins a
l’aprovació del Codi tècnic de l’edificació són de compliment obligat les normes bàsiques de l’edificació.
Els aspectes que fan referència al seu manteniment i conservació venen regulats per les disposicions sobre el
Llibre de l’edifici.
La necessitat d’assolir unes condicions de confort estables i de limitar el consum energètic a valors justificables
des del punt de vista de la protecció del medi ambient, fan inqüestionable que els equipaments esportius que
disposin de sistemes mecànics de calefacció, ventilació o refrigeració s’han d’aïllar tèrmicament. Per tant, en
aquests espais són d’obligat compliment els requeriments establerts per les directives europees referent al
condicionament tèrmic dels edificis, que estableixen les mesures que cal adoptar per aïllar els tancaments i les
proteccions solars necessàries per reduir els guanys a l’estiu. Aquestes disposicions han estat incorporades al
Código Técnico de la Edificación, que ha de ser aprovat properament.
També són d'aplicació normes vinculades al benestar de les persones com les de promoció de l'accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, que exigeix a tots els edificis esportius d'ús públic de nova construcció,
les seves ampliacions o reformes un nivell d'accessibilitat adaptat dels itineraris, aparcaments, escales, cambres
higièniques, vestidors i mobiliari. Les disposicions que s'inclouen d'aquesta temàtica tenen la finalitat de facilitar la
seva aplicació a la tipologia esportiva, sense modificar o afegir nous requeriments als ja establerts per la Llei
vigent, competència del Departament de Benestar i Família.
Les instalꞏlacions tècniques dels edificis es troben regulades pels corresponents reglaments d’àmbit estatal, com
el de baixa tensió per a les instalꞏlacions elèctriques o el d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis per a la
calefacció, climatització i l’aigua calenta sanitària (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).
La normativa tècnica del PIEC es limita a establir els paràmetres d’acord amb els requeriments legals vigents,
que prenen en consideració els objectius energètics i mediambientals de la Unió Europea.
Els aspectes referents als espectadors i als espais complementaris per al seu servei són objecte de normativa
específica al Reglamento General de Polícia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, la Llei sobre
policia d’espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics, i els reglaments que la desenvolupen,
competència del Departament d’Interior. En aquells en els quals es facin apostes, activitats lúdiques o culturals,
seran necessaris l’autorització i el control de la Direcció General del Joc i d'Espectacles.
Cal tenir en compte que, a més de l’activitat pròpiament esportiva, a molts equipaments es realitzen altres
activitats d’altres tipus, com les culturals, festives o musicals que presenten uns requeriments específics que
també cal considerar a l’hora de dimensionar els aforaments i comprovar el compliment de les disposicions legals
vigents que siguin preceptives.
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Els equipaments esportius també tenen normes europees que regulen les instalꞏlacions per als espectadors, els
paviments esportius i el material emprat. La Unió Europea (UE) necessita l’elaboració d’una normativa comuna
per tal de permetre el mercat únic. Aquestes normes europees harmonitzades han de ser adoptades pels països
membres. A Espanya l'encarregada de fer la traducció i publicació de les normes europees és la Asociación
Española para la Normalitzación (AENOR) a través de les normes UNE.
Aquesta normativa tècnica d’equipaments esportius incorpora i fa d'obligat compliment totes les normes UNE-EN
vigents que siguin d'aplicació. Aquelles que es redactin en un futur, també passaran a formar-ne part a partir de la
seva aprovació.

7.2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
El present Projecte Executiu contempla la instal.lació de gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de
futbol municipal d’Ullastrell.
Es projecta instal.lar la gespa artificial sobre una caixa de graves permeable. Aquest tipus de sistema
constructiu representa una serie de millores respecte altres sistemes que es venen construint els darrers
anys. Aquestes són:
MILLORES FUNCIONALS





El sòl transpira, hi ha una circulació de vapor d'aigua per evaporació que autoregula la temperatura
de l'entorn disminuint fins a 5 °C la temperatura del sòl i fins a 3,5 °C la temperatura ambiental del
terreny de joc.
Les característiques del joc s'assimilen més a les de la gespa natural perquè el terreny de joc no
requereix de pendents per a l'evacuació superficial de l'aigua.
El terreny de joc manté un millor comportament biomecànic durant la vida útil del paviment esportiu.
El risc de lesions musculars disminueix perquè el terreny de joc absorbeix millor els impactes.

MILLORES ECONÒMIQUES





La construcció d'una xarxa de drenatge parcelꞏlària així com la seva connexió a la xarxa de
sanejament i la construcció de la caixa de graves permeable en la part superior representa un estalvi
econòmic que oscilꞏla entre els 25.000 - 30.000 € en comparació a bases impermeables asfàltiques o
similars per a un camp estàndard de 100 x 60 m.
Es redueix el consum de l'aigua de reg degut a l'autoregulació de la humitat de la base permeable i a
la disminució de la temperatura del terreny de joc.
Es redueixen els costos de manteniment al llarg de la vida útil de la gespa artificial. Les bases
impermeables amb drenatge superficial van perdent de manera progressiva el farciment de cautxú
que es va dipositant a les canals perimetrals i que cal anar reposant. Amb el sistema de drenatge
vertical proposat això no succeeix. No hi ha escorrentia superficial i per tant el cautxú no es desplaça
a causa de fortes pluges.
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MILLORES ECOLÒGIQUES I MEDIAMBIENTALS




El sistema amb drenatge vertical garanteix una millor contenció dels microplàstics (cautxú SBR, fibres
de PE,..) presents en un paviment esportiu de gespa artificial. Es redueix la migració d'aquests a la
xarxa de sanejament pública.
La xarxa de colꞏlectors permet recollir l'aigua de pluja, filtrada prèviament per la caixa de graves i
reutilitzar aquesta aigua, prèvia cloració aconsellada, per al reg de la gespa artificial.

Es preveu dotar d’una franja de formigó perimetral al conjunt del terreny de joc. Aquesta zona servirà per al
pas de les xarxes soterrades de la nova instal.lació de reg així com de la previsió d’un nou sistema
d’enllumenat del camp de futbol. D’aquesta manera es facilita la localització i reparació de les posibles
averies, s’en redueix el cost i no es malmet el paviment de gespa artificial del camp.
El reg de la superfície de gespa artificial del camp de futbol es preveu realitzar-lo a partir de l’instalꞏlació de
sis canons externs de llarg abast. Aquesta solució permet aconseguir una bona cobertura de reg i evitar la
presència d’aspersors a l’interior del terreny de joc que puguin alterar el bot de la pilota així com produir
lessions als esportistes.
Aquests canons s’instal.laran sobre una base de 2 metres d’alçada recoberta de material protector per tal
d’evitar accidents als esportistes.
Les dimensions del camp de futbol que es projecta són les següents:
-

Superfície total de gespa artificial: ..........................................................................(95 x 53 m) 5.035 m2
Terreny de joc de Futbol 11: ………….…………………………………………….........90,00 m x 50,00 m
Terrenys de joc de Futbol 7 (2 camps):…………………….……………………...……..….50,00 x 34,00 m
Ample de bandes:………………………….……………….……....................................................…1,50 m
Ample de fons: ………………………………………………..………………………..……………...….2,50 m

La planimetria del nou camp de futbol seguirà les següents pautes:
-

Pendent a dues aigües al 0,3% seguint l’eix longitudinal del camp.

S’ha previst el tancament del conjunt del recinte esportiu mitjançant tancament metàlꞏlic de simple torsió i
panells rígids elextrosoldats. L’accés separat de vehicles i persones al complex esportiu i la diferenciació dels
recorreguts d’esportistes i espectadors són requeriments per millorar l’eficàcia i la rendibilitat de la gestió de la
instal.lació i que s’han tingut en compte en el present projecte executiu.
Un altre aspecte que s’ha tingut en compte en la redacció del present document és el compliment del Decret
135/1995 de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
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8. MEMÒRIA TÈCNICA CONSTRUCTIVA

8.1. IMPLANTACIÓ D’OBRA I REPLANTEIG GENERAL
Una vegada comprovat per la DFO el correcte estat d’implantació de l’obra que inclourà tancament, accessos
provisionals, senyalització així com l’establiment per part de l’empresa constructora de les diferents zones
destinades a parc de maquinària, abassegaments i punt de recollida i selecció de residus es procedirà a
comprovar que no hi ha cap impediment per l’inici de l’obra i per tant per l’aixecament de l’Acta de Replanteig
i d’Inici d’Obra que serà signada per la DFO, representant de l’empresa constructora adjudicatària de l’obra i
per un representant del promotor de l’obra, l’Ajuntament d’Ullastrell.

8.2. ENDERROCS I RETIRADA D’ELEMENTS EXISTENTS
Es preveu retirar i enderrocar els següents elements de l’actual camp de futbol:
-

Barana perimetral del terreny de joc
Porteríes fixes de futbol 11
Porteries mòbils de futbol 7
Cunetes de formigó del lateral NORD i fons EST

Al plànol núm. 3 s’assenyalen tots els elements que es preveu retirar / enderrocar. Els residus generats per
els enderrocs dels diferents elements es tractaran d’acord amb el que s’estableix al Pla de Gestió de Residus
de la construcció presentat per el contractista, previ inici de l’obra i aprovat per la DFO.

8.3. MOVIMENT DE TERRES
8.3.1. ANIVELLACIÓ I COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL
En primer lloc es procedirà a l’anivellació del conjunt del camp de futbol mitjançant refinadora comandada per
sistema làser de doble efecte.
Una vegada finalitzat aquest procés de refinat es procedirà a la compactació del terreny natural fins assolir un
98% d’acord amb l’assaig proctor modificat, segons la norma UNE 103501 i és llavors quan es durà a terme el
corresponent assaig de compactació mitjançant laboratori degudament acreditat.
L’empresa adjudicatària facilitarà a la Direcció Facultativa còpia d’aquests assajos realitzats per un laboratori
homologat per al seu coneixement i aprovació, si procedeix. En el cas de que els assajos no compleixin amb els
requisits mínims exigits, es procedirà a la compactació del terreny per mitjans mecànics fins a assolir els nivells
requerits.
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8.4. XARXA DE DRENATGE
La xarxa de drenatge del camp de futbol estarà formada per tubs dren flexibles monocapa de PE ranurats
parcialment distribuïts segons s’estableix al Plànol 8 del present projecte executiu.
Aquests tubs seran de 110 mm Ø col.locats al fons d’una rasa de 25 cm d’amplada i 30 cm d’alçada. Aquests
estaran separats entre ells a una distància de 6 metres amb un angle respecte a l’horitzontal de 45º. La seva
disposició serà en espina de peix.
La xarxa col.lectora central interceptarà la xarxa receptora la qual estarà formada per tubs de polietilè de doble
capa també ranurats parcialment de 250 mm Ø disposats als laterals NORD i SUD. Al fons EST es projecta la
instal.lació d’un col.lector enterrat de 315 mm Ø fons NORD del camp de futbol. Tots aquests col.lectors es
col.locaran al fons d’una rasa de 50 cm d’amplada i alçada variable de manera que es garanteixi la correcte
evacuació de l’aigua.
La unió entre els diferents tubs es realitzarà mitjançant accessoris adeqüats, col.locant els colzes, taps i altres
materials d’unió corresponents. La velocitat de captació de l’aigua a través de les ranures compliran amb els
requeriments tècnics establerts per la Norma UNE 53486 i UNE 53994EX.
La totalitat dels tubs de la xarxa de drenatge es col.locaran a l’interior de les rases obertes prèviament i reblertes
de graves de granulometria 4-8 mm fins a la seva coronació.
Desde la cantonada SUD-EST es preveu realizar la conexió a la xarxa de clavagueram municipal mitjançant tub
de sanejament de polietilè de doble capa de rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 400 mm de diàmetre exterior,
amb junta elàstica, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb formigó HM-200.

8.5. CAIXA DE GRAVES
Una vegada finalitzats els treballs d’anivellació i compactació del terreny natural i finalitzada la construcció dels
paviments perimetrals de formigó i de la xarxa de drenatge es preveu la construcció de la caixa de graves.
Aquesta serà del tipus permeable a partir d’una barreja de graves de granulometria 4-8 mm de 10 cm de gruix i 2
cm d’una capa superior a partir de grava de drenatge de granulometria 2-5 mm que aportarà l’estabilització del
conjunt de la caixa de graves i la planimetria final del terreny de joc.
Aquestes graves es repartiran en acopis distribuïts per la totalitat de la superfície del camp mitjançant camions
banyera amb descàrrega posterior. A continuació s’estendran mitjançant retroexcavadora i es repartiran i
s’anivellaran mitjançant tractor amb tragella comandada per equip làser de doble efecte.
Les vores del camp s’anivellaran i adequaran amb mitjans manuals i mecànics i es procedirà a l’assentament i
reperfilat final de la caixa de graves mitjançant equip compactador de 3,5 TN sense vibració. Caldrà verificar la
planimetria del conjunt de la caixa de graves mitjançant l’assaig planimètric exposat al corresponent Annex III.
Control de qualitat.
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Com a norma general la caixa de graves complirà els següents aspectes:
-

Pendents menors de l'1%
Planimetria: buit màxim de 10 mm mesurat amb un regle de 3 m

Aquesta caixa de graves haurà de garantir un drenatge suficient de les aigües de pluja i de reg tal i com
s’estableix al punt 3.3.1.3 - q) Requeriments tècnics del Pla director d’instalꞏlacions i equipaments esportius de
Catalunya del Consell Català de l’Esport.
“Els paviments esportius exteriors han de solucionar l’evacuació de les aigües superficials i, en el seu cas, el
drenatge del subsòl, dimensionat d’acord amb la utilització, el règim de pluges de la zona i la capacitat filtrant del
terreny natural.”

8.6. SISTEMA DE REG
La xarxa de reg a instalꞏlar al camp de futbol haurà de satisfer les necessitats hídriques de la superfície de
gespa artificial que es projecta. Així doncs el camp de futbol projectat constarà de les canalitzacions d’aigua
corresponents així com de 6 canons de reg de llarg abast sectorial de retorn lent situats a cadascun dels
còrners i al centre de les dues bandes laterals del camp.
Aquests canons es col.locaran a fora de la superfície de gespa artificial sobre la franja de formigó perimetral i
al darrera de la tanca d’acer d’un metre d’alçada que delimita el terreny de joc.
Aquests aniran instal.lats sobre una base de 2 metres d’alçada recoberta de material protector per tal d’evitar
accidents als esportistes.
S’instalꞏlarà un equip programador modular ampliable fins a sis estacions que controlarà les electrovàlvules.
A l’entrada de cada canó s’hi instal.larà una electrovàlvula amb cos de nylon reforçada en fibra de vidre, de 3''
del tipus BERMAD serie 100 o similar amb un cabal de treball de 14,0 a 68,0 m3/h, pressió de treball de 1,4 a
13,8 bar a 23ºC i funcionament a 24 VCA - 50 Hz.
Aquestes electrovàlvules s’allotjaran a l’interior de pericons d’obra de fàbrica de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació. Aquests
pericons disposaran de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, pas lliure de 600 x 600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, fixat amb morter de ciment 1:6 el.laborat a l'obra amb formigonera
de 165L.
Cada una de les sis estacions del programador posarà en funcionament un canó, amb un temps de reg de 1 a
10 minuts per canó. Les canalitzacions de la xarxa de reg es realitzaran a partir de tub PEAD de 125 mm de
diàmetre i pressió nominal de 10 atm a la sortida de l’equip de bombeig i de tub PEAD de 90 mm de diàmetre
i pressió nominal de 10 atm per a l’anella d’unió dels diferents canons de reg amb unions electrosoldables.
Es projecta un subquadre de distribució i protecció general independent que alimentarà i protegirà les línies
del sistema de reg del camp de futbol.
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La línia d’alimentació per al control de les electrovàlvules es realitzarà amb una línia soterrada, amb
conductors de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1kV, instal.lats a l’interior d’un corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, col.locat al fons
d’una rasa de 60 cm de fondària, damunt de llit de sorra de 20 cm de gruix, senyalització mitjançant cinta
plàstica i posterior reblert amb materials seleccionats procedents de l’excavació.
L’aigua abastada procedirà del dipòsit d’emmagatzematge el qual disposarà al seu interior del grup d’impulsió
submergible centrífug de 20CV (15kW) amb motor de 6´´ de 45 m3/h de cabal, pressió màxima 8 bar, model
AS 6/180-10 de la marca SACI o similar. Pel que fa a la connexió del dipòsit amb la xarxa d’aigua potable
municipal es realitzarà mitjançant canonada de polietilè de baixa densitat de 40 mm Ø i 4 atm de pressió
nominal a l’interior d’una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària.
El dipòsit serà de cilíndric horitzontal de polièster reforçat amb fibra de vidre i barrera mecànica i química a
partir de resina isoftàlica amb fibra de vidre de 15 m3 de capacitat i dimensions de 2,35 m de diàmetre per 4,0
m de llargada amb boca d’home per registre de 0,55 m diàmetre.
Aquest dipòsit anirà enterrat i s’anivellarà sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.
El reblert de la fosa d’excavació es farà a partir de formigó empobrit HM-100 fins a la part superior de
l’excavació. A la part superior també es construirà una llosa de formigó armat del tipus HA-20/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm, D: 6 mm, B 500 S que carregarà 0,5 metres sobre la zona no excavada. Finalment es
col.locarà una tapa de fundició a la part superior de la llosa amb el seu corresponent bastiment per registre i
accés a l’interior del dipòsit. (Veure Plànol núm. 11. Detalls constructius. Dipòsit enterrat)

8.7. PRE INSTALꞏLACIÓ XARXA D’ENLLUMENAT

8.7.1.

XARXA ELÈCTRICA

Pel tipus d'us, alimentació d’il.luminació exterior per a camps de futbol, tota la instalꞏlació elèctrica s'ajustarà a
les condicions tècniques del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries, particularment la ITC-BT-30, per a Instalꞏlacions en locals humits i ITC-BT-07, per a Xarxes
Subterrànies para distribució en Baixa Tensió.
Es projecta la pre instal.lació per un futur sistema d’enllumenat per al camp de futbol de gespa artificial a partir
de quatre línies d’enllumenat (una per cada bàcul) amb una única encesa per línia.
Aquests conductors seran de designació UNE RZ1-K 0,6/1kV, instal.lats a l’interior d’un tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20J i resistència a compressió de 450 N, col.locat al fons
d’una rasa de 60 cm de fondària amb un llit de sorra de 15 cm de gruix, senyalització mitjançant cinta plàstica
i posterior reblert amb materials seleccionats procedents de l’excavació.

Projecte Executiu per la pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de
futbol municipal d’Ullastrell

Es projecta una línia general de terra que uneixi tots els punts de llum del camp de futbol. Es realitzarà amb
cable de coure nu de 35 mm2 enterrat directament al fons de la rasa per on passen els altres conductors.
Les quatre columnes quedaran connectades a terra per mitjà d’una piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1.500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra.
Aquesta xarxa de terra disposarà del seu corresponent punt de connexió a terra mitjançant pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca i colꞏlocat superficialment d’acord al que s’estableiux als plànols
del present projecte executiu i d’acord amb el que determini la DFO.

8.8.

MURS DE DELIMITACIÓ

Es projecta la construcció d’uns trams de murets de contenció / delimitació del terreny de joc. A la cantonada
NORD-EST es projecta la construcció de 15,96 ml de muret de 30 cm d'espessor de fàbrica de 40 cm
d’alçada total. Aquest serà de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x30 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment,
color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:6, subministrat en sacs, de formigó de replè, HA-25/B/12/IIa,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,003 m³/m², amb armadura d'acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 5 kg/m².
Aquest mur tindrà un fonament de dimensions 0,5 x 0,4 m amb reblert de formigó HM250 i armadura d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 35 kg/m3.
A la cantonada NORD-OEST es projecta la prolongació del mur de formigó existent mitjançant l’encofrat a
dues cares. Aquest tindrà una amplada de 25 cm i anirà desde el mur existent fins a trobar les travesses de
fusta que delimiten la jardinera del lateral NORD. (veure plànol 6.2. Obra civil i tancaments).

8.9. PAVIMENT DE FORMIGÓ PERIMETRAL
Es preveu la delimitació de la superficie de gespa artificial, en els dos laterals, mitjançant un paviment de
formigó.
Aquest paviment serà continu de formigó en massa, amb junts, de 12 cm de gruix mig, per ús per als
vianants, realitzat amb formigó HA-20/B/20/I+Qb fabricat en central i abocament des de camió amb acabat fi
mitjançant helicòpter inclòs tall de juntes de retracció formant pastilles de 15 m2 com a màxim. El paviment
incorporarà un mallasso d’acer corrugat B500S del tipus 15 x 15 x 6 Ø mm.
Aquest paviment complirà amb els criteris de seguretat que estableix el punt 3.3.1.4 - 2) del Pla director
d’instalꞏlacions i equipaments esportius de Catalunya del Consell Català de l’Esport.
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“Els paviments dels espais amb presència d’aigua no han de lliscar al peu nu i moll. Aquesta propietat s’ha
d’acreditar amb el certificat d’un laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNE-EN que siguin d’aplicació.
En tot cas seran paviments de classe 3 d’acord amb el que estableix el Código Técnico de la Edificación SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas, assolint un valor de Rd major que 45, mesurada segons la norma
UNE-ENVI12633. D’altres sistemes de mesura com els establerts en la normativa de seguretat laboral o la
norma DIN 51097, també ofereixen referències vàlides per a la tria de paviments segurs.
El fonament d’aquests murets serà de 50 x 50 cm armat a raó de 35 kg /m3 mitjançant ferro B500S.

8.10.

GESPA ARTIFICIAL

8.10.1. CONSIDERACIONS PREVIES
Sobre la darrera capa de la caixa de graves es procedirà a estendre la gespa artificial.
Aquesta es subministrarà a partir de bobines de 4 m d’amplada que, un cop colꞏlocades sobre el terreny
s’uniran entre sí mitjançant col.locació de membrana geotèxtil multicapa impermeable reforçada de
poliolefines termoplàstiques de 30 / 40 cm d'amplada i l’aplicació de cola bicomponent amb base de poliuretà
a raó de 0,6-0,7 kg/ml de junta.
El marcatge de les línies dels terrenys de joc es farà a partir de tires de 10 cm d’amplada amb gespa artificial
de color blanc per als terrenys de joc 11 i mitjançant tires de 8 cm de color groc per als terrenys de joc de
futbol 7 que garanteixin les mateixes prestacions que la resta de la gespa artificial instal.lada. El marcatge
dels diferents terrenys de joc es realitzarà d’acord a l’actual reglament de la R.F.E.F. i la Federació Catalana
de Futbol així com a les normes NIDE del Consejo Superior de Deportes.

8.10.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL
Les especificacions i característiques tècniques qualitatives mínimes que haurà de complir la gespa artificial, són
les següents:
Tipus de gespa artificial:
- Gespa artificial combinada (monofilament i fibrilat de polietilè)
- Tuffing recte / lineal
- Galga inferior o igual a 3/4”

Característiques de la fibra:
- Alçada total de la gespa (mm):..........................................................................................................................60 mm
- Nº nervis fibra monofilament: ......................................................................................................................> 3 nervis
- Dtex fil monofilament..............................................................................................................................> 12.000 Dtex
- Dtex fil fibrilat............................................................................................................................................> 5.000 Dtex
- Nº total de puntades / m2 : .......................................................................................................> 9.000 puntades / m2
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- Gruix de la fibra monofilament (micres):...................................................................................................... ≥ 360 µm
- Color:..........................................................................................................................................................verd bicolor
- Marcatge........................................................................................Blanc (camp futbol 11) / Groc (camps de futbol 7)

L’empresa constructora, previ inici de les obres de col.locació de la nova gespa artificial, haurà d'aportar fitxa
tècnica i informes de laboratori del material que es preveu instalꞏlar on es reflecteixin com a mínim les
propietats següents:











Composició del fil i identificació per calorimetria (DSC).



Tipus i granulometria del material elàstic de farcit - Es requereix un percentatge dels fins (Ø < 0.5 mm)
inferior al 5%.

Pes de la moqueta per unitat d'àrea.
Pes del fil per unitat d'àrea.
Longitud del plomall sobre el geotèxtil o “backing”.
Nombre de puntades per unitat d'àrea.
Resistència a l’arrencada del plomall.
Resistència a l'envelliment (UV).
Fitxes tècniques tant de la banda d’unió com de la cola necessària per l’unió dels rotllos.
Granulometria de la sorra de farcit i percentatge de contingut de SiO2 i CaO.Es requereix que els cantells
dels granets de sorra siguin arrodonits i que el contingut de SiO2 sigui major o igual al 96%.

Es requereix que el paviment compleixi abans i després de l'assaig de desgast (5000 cicles):



Reducció de força màxima (absorció d'impactes): valor requerit entre 55 i 70%. Mètode d'assaig segons
norma UNE 41958 IN o EN 14808.



Deformació VERTICAL estàndard: valor requerit menor de 9 mm. Mètode d'assaig segons norma UNE
41958 IN o EN 14809.



Bot vertical de la pilota: valor requerit entre 0,6 i 1 m. Mètode d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN
12235.



Resistència al gir: valor requerit entre 25 i 50 Nm. Mètode d'assaig segons norma prEN 15301

Un cop instal.lat el nou paviment esportiu de gespa artificial i acabat el seu marcatge es procedirà al farcit
amb sorra de sílice rentada i seca de granulometria 0,3-0,8 mm amb un contingut de SiO2 major o igual al
96% a raó de 16 kg/m2 i granulat de cautxú SBR de color negre de granulometria 0,5-1,6 mm a raó de 17
kg/m2 que serà estès directament sobre la gespa artificial ja instalꞏlada mitjançant vehicle amb remolcrecebador combinat amb el pas de màquina raspatlladora especial per garantir una correcte introduccció dels
diferents materials de farcit del paviment de gespa artificial.
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8.11.

TANCAMENTS

Es projecten els següents tancaments per al camp de futbol d’Ullastrell:
-

Barana perimetral. Aquest es situarà sobre la franja de formigó perimetral separada 15 cm del límit per
tal de permetre l’ancoratge de les porteries fixes abatibles de futbol 7. Aquest tancament estarà format
per tub de secció circular d’acer galvanitzat en calent de 50 mm Ø amb una alçada total de 1,05 m i amb
una separació entre muntants de 2 m. Es fixarà mitjançant fonamentacions realitzades a partir de forats
de 10-12 cm Ø realitzats amb màquina de broca de diamant i s’encastaran a terra una fondària de 35 cm
per reblir-ho, posteriorment amb morter mixt 1:6 reforçat amb ciment portland. La medició total d’aquest
tipus de tancament correspon a 137,32 ml i es col.locarà al lateral NORD i SUD del camp de futbol.

-

Reixat metàl.lic de simple torsió. Es projecta la instal.lació d’un tancament a partir de reixat de simple
torsió de 2 m d’alçada. Els suports seran a partir de pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm colꞏlocats
cada 2,5 m i ancorats a terra amb fonamentacions de formigó en massa de dimensions aproximades 40
x 40 x 50 cm. Él reixat serà de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 mm. La medició total d’aquest
tancament correspon a 217 ml.
Es preveu la instal.lació d’un portal de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50 mm de pas i 2,7 mm de gruix,
muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat. Al plànol núm. 6.2. Obra civil i tancaments
es detalla la situació d’aquests portals d’accés al camp de futbol.

-

8.12.

Tancament amb panell rígid. Al sector NORD del camp de futbol, a la zona de la pista de skate es
projecta la instalꞏlació d’un tancament mitjançant panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200 x 50 mm de passada de malla, reduït a 50 x 50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de
2,50 x 2,00 m d’alçada, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció rectangular, de 60 x 40 x 2 mm.
Els suports verticals s’encastaran al mur de blocs que delimita actualment la pista d’skate. La medició
total prevista per aquest tipus de tancament correspon a 39,50 ml. Al plànol 6.2. Obra civil i tancaments
es detalla la situació exacte d’aquest tancament.

EQUIPAMENT ESPORTIU

Es preveu dotar el camp de futbol de gespa artificial projectat del següent equipament esportiu:
-

Un joc (2 unitats) de porteries reglamentàries fixes de futbol 11 de marc d’alumini. Caldrà dur a terme
noves fonamentacions per als anclatges. Aquestes fonamentacions seran de formigó en massa del
tipus HM-20/B/20/Iia i tindran unes dimensions de 0,5 x 0,5 i 0,5 m de fondària.

-

2 jocs (4 unitats) de porteries de futbol 7 reglamentàries fixes abatibles de marc d’alumini blanc i
secció circular de 90 mm de Ø amb tota la resta de components i accessoris galvanitzats, inclòs
xarxes de niló de 3 mm i malla de 140 x 140 mm i quedarà lligada als pals i travesser mitjançant
ganxos de poliamida antilessió Hauran de portar el corresponent marcatge CE i complir la norma UNE
EN 748 ´´Porterías de fútbol´´.
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-

Un joc (4 unitats) de banderins de córner flexibles instal.lats amb els corresponents anclatges
metàl.lics.

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges, de nova adquisició, complirà les especificacions
establertes a les normes UNE que els hi són d’aplicació i caldrà aportar els certificats dels fabricants que així
ho garantitzin.
8.13.

SISTEMA DE MEGAFONIA DEL CAMP DE FUTBOL

Es preveu dotar el camp de futbol de gespa artificial projectat d’un sistema de sonorització i megafonia. Aquest
estarà format per els següents elements:
-

4 unitats d'altaveus de potencia nominal 50W. Impedància 8 ohms. Resposta de frecqüència: 90 - 20
kHz. Sensibilitat: 99 dB. Dispersió Vertical 140º. Dispersió Horitzontal 105º. Classificació IP: IP66.
1 unitat d'Amplificador per línea de 100V - 240W amb mesclador de 4 zones , reproductor USB i
Radio FM.Disposa de radio, 4 entrades de micro / línea amb phantom, 1 entrada de telf. Sortida de
REC. 4 zones de càrrega, sortides per zona a 8 ó 4 Ohms i 100 V. Potència phantom seleccionable
+48V. Ecualitzador de 2 bandes. Funció eco, sirena i xiulet. Ventilador. 2 U de rack

Els altaveus es muntaran als nous bàculs d’enllumenat. S’inclou el cablejat i la posta punt per al seu correcte
funcionament.
9. PROVISIONALS D’0BRA
L’empresa adjudicatària serà responsable del subministrament de tots els serveis necessaris durant el decurs
de les obres.

10. CONTROL DE QUALITAT
A l’Annex III - Estudi de Control de Qualitat de l’Obra, s’estudien un conjunt d’unitats d’obra i s’estableixen les
pautes de control de qualitat des de el moment previ, al posterior de la seva execució.
En el plec del mateix estudi (veure Annex III) es defineixen tot un seguit d’àmbits d’actuació que venen a ser
uns dels més representatius que intervenen en l’obra però que caldria acabar de completar en el Pla de
Control de Qualitat de l’Obra, presentat per l’empresa contractista.
Les despeses que han de generar l’aplicació del Pla de Control de Qualitat finalment establert han estat
repercutides parcialment (1,85%) sobre els preus unitaris dels diferents materials, productes i unitats d’obra
específiques que intervenen a l’obra i en una partida complementària del pressupost dotada amb un import
d’execució material de 580 € (CINC CENTS VUITANTA EUROS).
Aquestes despeses generades per l’aplicació i seguiment del Pla de Control de Qualitat de l’Obra així com
també les despeses generades per el seguiment topogràfic de la mateixa. Han estat dotades de les
corresponents partides del pressupost del present projecte executiu.
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A partir del moment de l’adjudicació definitiva i abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista
haurà de proposar a la DFO un Responsable Tècnic de Qualitat i Medi Ambient de l’obra (RQMA). A partir de
l’acceptació d’ambdós, s’iniciaran els treballs de redacció d’un Pla de Control de Qualitat de l’Obra específic
per a cadascun dels processos d’obra i temporalitzat a partir d’un Pla de Treball detallat. La DFO colꞏlaborarà,
aportant documentació i planificacions d’obra i també supervisarà la redacció d’aquest document.
La presentació del Pla de Control de Qualitat per part de l’empresa adjudicatària de l’obra serà, com a màxim,
de dos dies abans de la signatura de l’Acta de Replanteig i d’Inici de l’Obra.
Amb anterioritat, l’empresa contractista proposarà a la DFO l’empresa degudament acreditada per dur a
terme tant el seguiment topogràfic de l’obra així com els diferents assajos el Control de Qualitat de l’Obra.
Setmanalment, en fase d’execució d’obra, el contractista haurà de presentar a més a més:
- Els resultats dels assaigs realitzats.
- Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials colꞏlocats a l’obra durant aquest període.
D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DFO de les
seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DFO podrà en
qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient.
La comunicació amb l’equip topogràfic així com amb els responsables dels diferents laboratoris d’assaig que
intervindran en el transcurs de l’obra serà sempre en presència i aprovació de la DFO.
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin colꞏlocats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un
certificat de qualitat i garantia.
No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit
del fabricant.

11.

SEGURETAT I SALUT

Es proveiran de les mesures de seguretat i salut adients, tant individuals com colꞏlectives, per a l’execució de
les obres, d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut adjunt al present projecte executiu i al Pla de Seguretat a
presentar per l’empresa adjudicatària de les obres al seu càrrec.

12.

VARIS

S’ha previst treballs de topografía a partir del replanteig inicial d'obra així com d’un seguiment topogràfic de la
mateixa durant el conjunt del termini d’execució de la mateixa.

13. JUSTIFICACIO DEL DIMENSIONAT I DISPOSICIO DEL CONJUNT DE LES OBRES
En els diferents annexos de càlcul es justifica detalladament el dimensionat i es desenvolupen de les diferents
obres i instalꞏlacions.

Projecte Executiu per la pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de
futbol municipal d’Ullastrell

En els esmentats annexos s'indiquen les dades prèvies i els mètodes de càlcul emprats.
A més a més, en l’Annex III - Estudi de Control de Qualitat de l’Obra així com en el Plec de Prescripcions
Tècniques i Facultatives s'assenyalen els nivells de control previstos.
En els diferents plànols del Projecte es determina la disposició del conjunt de les obres i instalꞏlacions.

14. PROGRAMA D'OBRA
14.1. TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES
El termini d'execució de les obres s’ha establert en DOTZE SETMANES a partir de la data d'adjudicació de
les obres.

14.2. PLANNING DE L'OBRA. TERMINIS PARCIALS
A l'Annex VI - Planificació de l’Obra s’aporta diagrama de Gantt amb el planning d'execució de les obres, amb
els corresponents terminis parcials.
Aquesta planificació s'ha realitzat tenint en compte el procés constructiu i les seqüències dels treballs que el
projectista ha considerat més adients per a l'execució de les obres.

15. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de les obres serà de dos anys per al conjunt de l’obra realitzada comptats a partir de la
data de recepció provisional, essent obligació del contractista la conservació de les obres durant aquest
període.

16.

RESUM DE PRESSUPOSTOS

16.1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
El Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) puja la quantitat de:
DOS CENTS VINT-I-SIS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

226.025,33 €
16.2. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
El Pressupost d’Execució per Contracte (P.E.C.) puja la quantitat de:
TRES CENTS VINT I CINC MIL QUATRE CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS
325.453,87 €
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17. CONSIDERACIONS FINALS
17.1. MANIFESTACIÓ DE QUE EL PROJECTE COMPLEIX LA NORMATIVA VIGENT
En la redacció del Projecte s'ha procurat tenir en compte la normativa vigent, tal i com s'ha anat justificant en
els diferents apartats d'aquesta Memòria, i en els seus annexos.

17.2. MANIFESTACIÓ EXPRESSA I JUSTIFICADA QUE EL PROJECTE COMPREN L'OBRA COMPLETA
El Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit a l'article 58 del RGCE, per incorporar tots els
elements necessaris per la perfecta realització de la mateixa i per comprendre un àmbit territorial
perfectament delimitat d'acord amb les instruccions de l'Ilꞏltre. Ajuntament d’Ullastrell.

17.3. JUSTIFICACIO DE LA CONVENIENCIA D'ATORGAR REVISIO DE PREUS
No es considera convenient l'atorgament de revisió de preus, donat el termini d'execució i magnitud de l'obra.
Es recomana que les fórmules a aplicar en el cas d'existir revisió de preus siguin les del quadre que figura en
el Decret 3650/1970 de data 19 de desembre de 1970.

17.4. EXECUCIO DE LES OBRES
Es proposa que el sistema de contractació de les obres s’efectuï valorant més d’un criteri sense detriment de
que l’Ilꞏlustríssim Ajuntament d’Ullastrell determini el sistema més convenient pels seus interessos.

17.5. INDEX DE DOCUMENTACIO DEL PROJECTE
A l'apartat 0 de la present Memòria, es relaciona l'índex documental del Projecte.

Signat a Olot el 22 de febrer de 2021

Víctor Payró Milan
Enginyer Tècnic Agrícola
Col.legiat núm. 3487

ANNEX I.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Obra
Municipi

Projecte Executiu per la pavimentació amb gespa artificial i
adequació de l’entorn del camp de futbol municipal d’Ullastrell
Ullastrell

Comarca

Vallès Occidental

Tipus d’obra

Construcció d’un camp de futbol de gespa artificial i adeqüació
de l’entorn

Obres definides

Enderrocs i retirada d’elements existents
Moviment de terres
Obra civil
Construcció de xarxa de drenatge
Instal.lació de xarxa de reg
Pre Instal.lació xarxa d’enllumenat
Col.locació del paviment esportiu de gespa artificial al camp de
futbol 11
Adequació de l’entorn (paviment de formigó perimetral,
tancaments,…)
Instal.lació de l’equipament esportiu (porteríes F11 i F7)
Obres complementàries i Control de Qualitat
Seguretat i Salut

P.E.M.

226.025,33 €

(Pressupost d’Execució Material)
P.E.C.

325.453,87 €

(Pressupost d’Execució per Contracte)
Termini d’execució

DOTZE SETMANES

ANNEX II.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1. Generalitats:
En aquest annex es justifiquen i calculen els preus de totes les unitats d'obra incloses en els quadres de
preus, prenent com a base els preus reals tant de la mà d'obra com dels materials i de la maquinària, com
també els rendiments respectius.
Els criteris adoptats en relació amb la procedència dels materials, el transport, l'organització i la
planificació de les obres que han servit de base per a l'obtenció dels preus de les unitats d'obra, son els
empleats normalment per aquest tipus d'obra a la comarca.
2. Preus simples de mà d'obra:
D'acord amb els convenis colꞏlectius existents, es calculen els costos horaris de les diferents professions i
categories laborals que han d'intervenir en l'execució de les unitats d'obra, tenint en compte, a més a més
del salari base de cadascuna, els plusos, les càrregues, les jornades no treballades, la seguretat social,
etc.
Utilitzem els càlculs i costos resultants del BEDEC de L'ITEC.
3. Preus simples de materials:
En aquest apartat es fa una relació de tots els materials necessaris per a l'execució de les unitats d'obra
compreses en el projecte amb el seu preu a peu d'obra, que serà el resultat de sumar, al preu del material
en el seu origen, els costos de càrrega i descàrrega, el transport, l'emmagatzematge i les pèrdues
corresponents.
Utilitzem els càlculs i preus resultants del BEDEC de l'ITEC.
4. Preus simples de maquinària:
Es determina el cost horari d'utilització de cada màquina considerant totes les despeses originades, amb
independència del seu funcionament (amortització i interès, transport a obra i instalꞏlació, assegurances,
impostos, etc.), i les despeses produïdes per la seva utilització (mà d'obra, combustible, olis, etc.).
Utilitzem els càlculs i costos resultants del BEDEC de l'ITEC.
5. Preus auxiliars:
En aquest apartat es calculen els preus d'aquelles unitats d'obra que han de formar part d'un preu
descompost i que alhora són el resultat de diferents components.
Cada preu auxiliar s'obté tenint en compte el cost de la mà d'obra, els del material a peu d'obra i el de la
maquinària i les instalꞏlacions necessàries per a la seva confecció.
Utilitzem els càlculs i preus dels Elements Compostos Bàsics del BEDEC de l'ITEC.

6. Preus unitaris descompostos:
Figuren en aquest capítol tots els preus unitaris de les diferents unitats d'obra previstes en el projecte,
descompostos en els diferents conceptes necessaris per a la seva execució amb els seus costos
respectius.
Es té cura que cada preu unitari quedi perfectament definit i numerat. La definició i numeració coincideix
amb les que figuren a l'estat d'amidaments i als pressupostos parcials.
El preu de cada unitat inclou la suma de:
a) els costos directes
b) els costos indirectes
Es consideren costos directes:
Els de la mà d'obra amb els seus plusos, càrregues, seguretat social, etc., que intervenen directament en
l'execució de l'obra.
Els dels materials, a peu d'obra, que queden integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris
per a la seva execució.
Els de la maquinària i les instalꞏlacions utilitzades per a l'execució, incloent-hi les despeses del personal
corresponent.
Els costos d'aquests conceptes - mà d'obra, materials i maquinària - es calculen d'acord amb els preus
simples respectius i poden estar considerats, en part, a través dels preus auxiliars corresponents.
Per altra part, es consideren costos indirectes aquelles despeses no imputables directament a unitats
d'obra concretes sinó al conjunt de l'obra, com són determinats mitjans auxiliars, les despeses per la
instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, les comunicacions, els magatzems, els tallers, els laboratoris, els
cartells, el personal tècnic i administratiu adscrit a l'obra, com també els imprevistos. Totes aquestes
despeses, menys aquelles que figurin en el pressupost valorat en unitats d'obra o en partides alçades, es
xifren en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que s'adopta i justifica a
la vista de les característiques de l'obra projectada, de la importància del pressupost i del termini
d'execució.
El percentatge adoptat per aquesta obra es el 0%, entenent que aquests costos són assumibles en els
directes. El percentatge de costos indirectes no s'aplica als preus auxiliars.
Els preus descompostos no inclouen ni conceptes previstos en forma de percentatges ni conceptes
globalitzats que no apareguin degudament detallats en les relacions de preus simples de la mà d'obra, els
materials i la maquinària o de preus auxiliars.
Cap component dels preus no incorpora l'import de l'impost sobre el valor afegit que pugui gravar les
entregues de béns o la prestació dels serveis que l'integren.

7. Partides alçades:
El pressupost només inclou partides alçades, en el cas que resulten indispensables i no es possible la
seva descomposició (d'acord amb el criteri general exposat). El criteri seguit per a la seva determinació i
avaluació es justifica a continuació:
Se'n distingeixen dues classes:
Partides alçades a justificar, constituïdes per unitats d'obra l’amidament de la qual és impossible o
imprecisa a nivell de projecte. El seu abonament es realitzarà per les unitats d'obra realment executades,
valorades als preus respectius que figuren en el quadre de preus número 1.
Partides alçades d'abonament íntegre, que tenen el caràcter d'unitats d'obra i que, com a tals, figuren en
els quadres de preus del pressupost.
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4. VALORACIÓ ECONÒMICA

1. MEMÒRIA
1.1. ASPECTES GENERALS I CONSIDERACIONS PREVIES
El present Estudi de Control de la Qualitat de l’Obra te com a objecte definir una sèrie de processos
constructius com a determinants per garantir la qualitat de l’obra acabada.
S’estudien un conjunt d’unitats d’obra i s’estableixen les pautes de control de qualitat des de el moment
previ, al posterior de la seva execució.
En el Plec es defineixen tot un seguit d’àmbits d’actuació que venen a ser uns dels més representatius que
intervenen en l’obra però que caldria acabar de completar en el Pla de Control de Qualitat de l’Obra,
presentat per l’empresa contractista.
Les despeses que han de generar l’aplicació del Pla de Control de Qualitat finalment establert han estat
repercutides parcialment (1,85%) sobre els preus unitaris dels diferents materials, productes i unitats d’obra
específiques que intervenen a l’obra i en una partida complementària del pressupost dotada amb un import
d’execució material de 580 € (CINC CENTS VUITANTA EUROS).
Aquestes despeses generades per l’aplicació i seguiment del Pla de Control de Qualitat de l’Obra així com
també les despeses generades per el seguiment topogràfic de la mateixa. Han estat dotades de les
corresponents partides del pressupost del present projecte executiu.
A partir del moment de l’adjudicació definitiva i abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista
haurà de proposar a la DFO un Responsable Tècnic de Qualitat i Medi Ambient de l’obra (RQMA). A partir
de l’acceptació d’ambdós, s’iniciaran els treballs de redacció d’un Pla de Control de Qualitat de l’Obra
específic per a cadascun dels processos d’obra i temporalitzat a partir d’un Pla de Treball detallat. La DFO
colꞏlaborarà, aportant documentació i planificacions d’obra i també supervisarà la redacció d’aquest
document.
La presentació del Pla de Control de Qualitat per part de l’empresa adjudicatària de l’obra serà, com a màxim, de
dos dies abans de la signatura de l’Acta de Replanteig i d’Inici de l’Obra.

Amb anterioritat, l’empresa contractista proposarà a la DFO l’empresa degudament acreditada per dur a
terme tant el seguiment topogràfic de l’obra així com els diferents assajos el Control de Qualitat de l’Obra.
Setmanalment, en fase d’execució d’obra, el contractista haurà de presentar a més a més:
-

Els resultats dels assaigs realitzats.
Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials colꞏlocats a l’obra durant aquest període.

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DFO de les
seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DFO podrà en
qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient.

La comunicació amb l’equip topogràfic així com amb els responsables dels diferents laboratoris d’assaig que
intervindran en el transcurs de l’obra serà sempre en presència i aprovació de la DFO.

1.2.

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ DE LA QUALITAT

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin colꞏlocats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un
certificat de qualitat i garantia.
No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit
del fabricant.
A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat,
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus 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 el Plec.
- A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic
proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, a càrrec del contractista.
- En el cas de components de formigó el control necessari és responsabilitat de la producció d’aquest
material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.
- En el cas de la gespa artificial es requereixen uns valors i característiques dels principals paràmetres
que serveixen per avaluar la qualitat de la gespa seleccionada per formar part del camp de futbol
projectat.
- En el present estudi es detalla el control de qualitat que es preveu dur a terme amb el paviment
esportiu de gespa artificial tant en el moment de la seva recepció i determinació de les
característiques (denier, gruix de la fibra, alçada, nº puntades, galga i qualitat de la membrana base).
- 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 DFO, de les causes
que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst.

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas i
constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real.
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 organització
de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Àmbit
de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control.
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, pavimentació amb gespa artificial, 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.
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus 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).
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:
1. 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.
2. Criteris de presa de mostra
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.
3. 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.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris
segons les especificacions exigides.
En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, són
vàlids estrictament els criteris generals.

2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL

2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

Control previ a l’execució

Control durant
l’execució

Comprovació de la correcte implantació de l’obra
a partir de la tipologia i característiques dels
tancaments provisionals d’obra, senyalització
d’obra i emplaçament de les zones destinades per
la gestió de residus, parc de maquinària, acopi de
materials i productes,...
Comprovació de la disponibilitat dels plànols
definitius i correctes així com de la resta de
documentació tècnica del projecte executiu per
part del contractista de l’obra.

ACCEPTACIÓ

Control després de
l’execució

Verificar el correcte estat
de calibració dels equips
de topografia

Assajos

Verificar la correcte
situació de les bases
fixes del replanteig i
verificar la seva
correcte visibilitat

Signatura de l’Acta de replanteig i Inici d’Obra

2.2. MOVIMENT DE TERRES

COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL

Control previ a l’execució

Comprovació de pendents i
acceptació del terreny natural present
després de l’excavació (Sòl
acceptable/tolerable).

ACCEPTACIÓ

Control durant l’execució

Control després de
l’execució

Assajos

Presa de mostra del sòl
per Assaig de compactació
Pròctor Modificat segons
Norma UNE EN 10351.

Verificar 12 densitats en
la superfície total del
camp de futbol

Assaig Normalitzat
Pròctor Modificat
segons Norma
UNE EN 10351.

El 90% dels punts han de garantir una compactació > 95%

2.4. CAIXA DE GRAVES

Control previ a l’execució

Control durant l’execució

Comprovació de la
correcte execució dels
treballs:
Acceptació del material, de la seva
composició i granulometria a partir del
requeriment de mostres físiques i dels
corresponents assajos granulomètrics
i de composició dels àrids finalment
seleccionats per el contractista.

Repartiment homogeni i
gradual de la capa graves.

Control després de
l’execució

Verificar la correcte
planimetria de la caixa de
graves

Assajos

Assaig planimètric

Disponibilitat dels equips i
maquinaria adient per als
treballs d’estesa i
anivellació.
Comprovacions
planimètriques, de nivell i
gruix homogeni de la
tongada.

2.4. GESPA ARTIFICIAL

Control previ a l’execució

Control durant
l’execució

Acceptació del material a partir del
lliurament a la DFO de les següents
mostres:

Comprovació de la
correcte execució dels
treballs:

Verificar la correcte execució general del procés
de colꞏlocació de la gespa artificial.

Retall de 1 x 1 m de la gespa artificial
a instal.lar.

Correcte distribució
dels rotllos de gespa.

Verificar la correcte execució i resistència de les
juntes

1 kg de cautxú SBR negre.

Correcte encolat de les
juntes.

Verificar la correcte distribució de la totalitat les
línies de marcatge dels diferents terrenys de joc.

1 kg de sorra de sílice.
1 ml de banda d’unió.
1kg de cola bicomponent amb base
de poliuretà per l’encolat de juntes.
Caldrà aportar fitxes tècniques de la
totalitat dels materials així com
assajos de laboratori acreditats i
certificats de qualitat dels materials.

Correcte marcatge dels
terrenys de joc de F11 i
F7 dels diferents
camps.
Correcte farcit
mitjançant sorra de
sílice i cautxú SBR (
verificació de les
quantitats kg/m2).

Control després de l’execució

2.5. SISTEMA DE REG

Control previ a l’execució

Control durant l’execució

Acceptació dels materials a partir del
lliurament de la corresponent fitxa
tècnica i certificats de qualitat del
material per part de l’empresa
contractista.

Verificar correcte
distribució dels canons,
pericons d’allotjament de
les electrovàlvules i en
general dels diferents
treballs d’instalꞏlació de la
xarxa de reg del camp de
futbol.

ACCEPTACIÓ

Control després de
l’execució

Assajos

Verificar el correcte
funcionament del sistema
de reg i en específic:
Control d’estanqueitat del
sistema
Verificar la correcte
cobertura i recorregut de
reg dels diferents
canons.

S’acceptarà la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits
anteriorment.

2.6. PAVIMENT DE FORMIGÓ

Control previ a l’execució
Acceptació dels materials.
Caldrà lliurar fitxa tècnica
de les fibres de polietilè
que incorporaran els
paviments.
Verificar el correcte estat i
els nivells de la base dels
paviments.
Verificar el correcte estat
de les fustes, planxes o
materials d’encofrat.

ACCEPTACIÓ

Control durant l’execució

Control després
de l’execució

Assajos

Verificar la correcte planimetria, gruixos i nivells
dels paviments.
Verificar el correcte reglejat i acabats mitjançant
helicòpter.
Verificar les entregues tant als camps com als
diferents pericons de serveis i altres elements
dels camps.

Verificar el correcte
estat general dels
acabats dels
paviments de
formigó.

Verificar la correcte excució dels treballs de tall
de les juntes de dilꞏlatació, no admetent
superfícies sense juntes superiors als 15 m2.

S’acceptarà la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment.

2.7. EQUIPAMENT ESPORTIU

Control previ a l’execució
Acceptació del material a partir de les
especificacions tècniques del
projecte.
Verificar correcte estat d’entrega i
embalatge.
Lliurament a la DFO de la
corresponent fitxa tècnica de cada
material i certificats de qualitat per
part de l’empresa contractista.

ACCEPTACIÓ

3.

Control durant l’execució

Control després de
l’execució

Comprovació de la
correcte execució dels
treballs:

Verificar el correcte estat de
muntatge de l’equipament
esportiu ( porteries F11, F7 i
banderins de corner)

Verificar el correcte
emplaçament i muntatge
de l’equipament esportiu.

Verificar el correcte
funcionament dels marcadors
electrònics.

Assajos

S’acceptarà la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits
anteriorment.

PLEC DE L’ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT

En el present Plec es desenvolupen tot una sèrie de processos i unitats d’obra que tenen certa rellevància
en la mateixa.
ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES
CONTROL DE MATERIALS
1.

Operacions de control

Abans de començar el terraplè, 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 2500 m3 o cada 2 dies.
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500
m3 o cada 2 dies.
− Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.
− Assaig Próctor Normal i Próctor Modificat (NLT-107 / UNE 103-500 – UNE 103-501)), cada 2500 m3
o cada 2 dies si el volum executat és menor.
− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.
Cada 1000 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.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran les instruccions de la DFO 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 coronació de terraplè i esplanades (PG3):

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.

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
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 2000
m2 (500 m3 de material). Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D
30-17).
Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè.
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, 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.
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 DFO. 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 paralꞏleles 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, els fixats
per la DFO.
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.
El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT.
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 DF 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):
Trànsit T0 i T1...........................................................................................................≥ 60 MPa
Trànsit T2 i T3...........................................................................................................≥ 40 MPa
Trànsit T4 i vorals......................................................................................................≥ 24 MPa
Toleràncies d'execució:
- Densitat seca (Próctor Modificat):.................................................................................- 0,0%
- Variació en l'angle del talús ..............................................................................................± 2°
- Gruix de cada tongada .............................................................................................± 50 mm
- Planor .................................................................................................................± 15 mm/3 m
- Nivells:
- Zones de vials ...........................................................................................................± 30 mm
- Resta de zones .........................................................................................................± 50 mm
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància
fonamental en el control dels terraplens, 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
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 no serà causa de rebuig, excepte en el cas 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.
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
“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT

ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
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:
− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3.
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3.
− Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3.
− Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3.
− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3.
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions
específiques indicades al plec, cada 2500 m3:
− Resistivitat elèctrica
− Contingut de ió clor (Cl-)
− Contingut de sulfats solubles (SO4-)
− Determinació del Ph d’un sòl
• Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103501) com a referència al control de compactació.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran les instruccions de la DF 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 (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
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
Densitat del Próctor normal (NLT-107)......................................≥ 1,750 kg/dm3
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)...........................................> 5
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) .........................< 2%
Contingut de matèria orgànica (NLT-118)..................................................< 1%
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) ........................................................................< 30
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).....................................................< 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 (NLT-118)......................................................Nul
Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o
seleccionades.
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.
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 reblert.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de Control.
• Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.

• Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal,
matèria orgànica o pedres de grandària superior 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).
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i
control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la
tongada. En el cas de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
3. Especificacions
Condicions generals:
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t.
Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar
d'acord amb les instruccions de la DFO.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
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.
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 paralꞏleles 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
requerida.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.

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 ells una
superfície contínua de separació.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
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.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de
manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de
materials secs, calç viva o d'altres procediments adients.
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.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
Gruix de les tongades ..............................................................................<= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor ...............................................................................................± 20 mm/3 m
- Nivells ......................................................................................................± 30 mm
Estreps i murs:
Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del
terreny natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.
En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les condicions
exigides en la coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep.
Densitat de la compactació:
- En estreps ................................................................................≥ 100% PM
- en la resta de casos ...................................................................≥ 95% PM
− Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè:

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.
No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui colꞏlocades les armadures de la part
baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada.
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol
moviment.
La colꞏlocació de les capes de terres s'ha de fer paralꞏlelament al parament format per les plaques.
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.
El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La
compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment.
Rases i Fonaments:
Compactació del reblert de fonaments
de petites obres de fàbrica .........................................................≥ 98% del PM
Altres casos.................................................................................≥ 95 % del PM
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.
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
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 no serà causa de rebuig, excepte en el cas 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 DF
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

ÀMBIT: TOT-Ú 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 750 m3 o fracció diària.
− 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària.
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1500 m3 o
cada 2 dies si el volum executat és menor.
− Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.
− Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
− Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada setmana si el
volum executat és menor.
• Cada 750 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 DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
3. Especificacions
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 DF
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes.
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 DFO ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins
d'un dels fusos següents:

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.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de Control
• 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, corresponent a
una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
• Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la 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.
• 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 DF 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).
3. Especificacions
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar
la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més
adient al procediment d’execució. La DF 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.
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 la seva
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a colꞏlocar la capa següent.
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 indicacions de
la DFO.
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el
que indiqui la DFO.
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):
Esplanada (trànsit T0-T1).................................................................>= 60 MPa
Esplanada (trànsit T2-T3).................................................................>= 40 MPa
Esplanada (trànsit T4-vorals)............................................................>= 25 MPa

Subbase (trànsit T0-T1)..................................................................>= 100 MPa
Subbase (trànsit T2-T3)....................................................................>= 80 MPa
Subbase (trànsit T4-vorals)...............................................................>= 40 MPa
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants ............................................................................+ 0
...............................................- 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
Trànsit T0, T1 i T2..............................................................± 20 mm
Trànsit T3 i T4.....................................................................± 30 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 compactar i
allisar.
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 DF
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les
exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant 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 DFO.
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 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.
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”

ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS I REBLERT DE MURS
CONTROL DE MATERIALS
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 83304. 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 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 DF. 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, segons UNE 83-301, 83-303 i
83-304. Per cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. Aquest
criteri suposa que la resistència 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 augmentar-se al doble, amb
les condicions allà indicades.
• 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 DF i les indicacions de la norma EHE.
3. Especificacions
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
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- 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
- 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.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 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 subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que
ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Resistència a compressió
al cap de 7 dies (UNE 83-304)...........................>= 0,65 x resistència a 28 dies
Tipus de ciment:
- Formigó en massa...........................................Ciments comuns (UNE 80-301)
.....................................................Ciments per a usos especials (UNE 80-307)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)
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
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa...................................................>= 200 kg/m3
- A totes les obres.....................................................................<= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable, per a
formigó en massa, ha de 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:

- En massa amb armadura de fissuració..................<= 0,4% pes del ciment
- En massa sense armadura de fissuració:.......................No hi ha restricció
- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca.............................................................................Nul
- Consistència plàstica o tova.........................................................± 1 cm
- 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
superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la
dispersió que introdueix l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de
projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la
EHE, es pot suposar que:
fcm = fck + 8 (N/mm2)
Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una
de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que
x1= x2 = x3 = x4 = x5 = x6
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.
• El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article
88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen
a continuació:
− fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT
− fest < 0,9 fck Actuacions possibles:
∗ 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
estructural.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents:

• Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista
• Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat.
• Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
• Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.
• Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
• Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma EHE.
3. Especificacions
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de
l'obra, que ha de ser aprovat per la DF
El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir
per a la bona colꞏlocació 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.
∗ Forma de tractament dels junts de formigonat.
Per a cada unitat hi ha de constar:
∗ Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...).
∗ Característiques dels mitjans mecànics.
∗ Personal.
∗ Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
∗ Seqüència d'ompliment dels motlles.
∗ Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarelꞏles, bastides,
taulons o d'altres).
∗ Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
∗ Sistema de curat del formigó.
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 DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i
costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó.
Abocament amb bomba:
La DF ha d'aprovar la instalꞏlació de bombeig prèviament al formigonament.

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al
formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF 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 la DF
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
Abocament des de camió o amb cubilot:
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament 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 DF 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
- 30 cm per a consistència tova
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
El 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 DF
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
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.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de fer per vibratge.
El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments.
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt 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 DF
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
filtracions agressives
El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.
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.
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir
les especificacions del 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'executarlos per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF
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 DF no determini altres més restrictives.
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 DF
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.
REFERÈNCIES:
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
Determinació de la fórmula de treball.
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
• 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 contingut
d’aire ocluit (UNE 7-141).
Control de fabricació i recepció.
• 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:
• 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 cada sèrie
es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes per a
cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141).
• Cada 3500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6 provetes,
segons la norma UNE 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 7-141).
2. Criteris de presa de mostra
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF 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 tarda.
3. Especificacions
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
− La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.

− 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 μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm.
− La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
− La resistència característica a flexotracció.
− La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit.
− Els temps de mescla i amassat.
− La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador.
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.
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.
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. El subministrador ha de lliurar 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:
- Resistència característica
- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment
- Consistència i relació màxima aigua/ciment
- Mida màxima del granulat
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó de la càrrega
- Hora de càrrega del camió
- Identificació del camió
- Hora límit per a utilitzar el formigó
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al 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.
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
- 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 7-141) 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 DF pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes
del ciment.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca..............................................................................Nulꞏla
- Consistència plàstica o tova.............................................................± 1 cm
- 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
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 obtinguda a dita edat en qualsevol sèrie per un
coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot.

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 dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar
als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els
assaigs característics.
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 DF 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 UNE 83-302.
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 DF decidirà en funció
de criteris tècnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions
previstes.
− Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el lot repicant la capa
colꞏlocada i substituint-la per una de nova.
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. La cura del tram de
prova es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, 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 UNE 83302. 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 DF.
• 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:
Superfície màxima = 3500 m2
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.
• Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.
2. Criteris de presa de mostra
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
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 punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament.
3. Especificacions
Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i 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 es compleixen les
prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de protecció i cura 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 DF 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 passarelꞏles mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.
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 deixar de
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
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 de
paràmetre inferior a 2.000 m
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a
1 mm.
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 colꞏlocada 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.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest plaç fins
a un màxim de 2 h.
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 rebasar en cap moment els 30°C.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
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 no
s'evapori l'aigua.

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 DF
En el cas que no hi hagi una ilꞏluminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la
capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.
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.
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 colꞏloqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 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 DF
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.
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part
superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota.
En els junts on es disposin passadors, aquests es colꞏlocaran paralꞏlels entre sí i a l’eix de
desviació màxima, tant en planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a
serà de 20 mm. La màxima desviació angular respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada
mesurada per la posició dels seus extrems, serà de 10 mm, si s’introdueixen per vibració, i
mesurats abans d’abocar el formigó, si s’introdueixen prèviament.

la via. La
la teòrica,
passador,
de 5 mm

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàlꞏliques
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.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema.
S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin
lliures.
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.
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una
membrana de plàstic aprovada per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra.
La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions.
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 DF.
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 DF. La superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu
acabat.
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
- Regularitat superficial (índex IRI).............................................<= 2 dm/hm
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la
secció-tipus dels plànols.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la
superfície del formigó fresc.
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 imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius
trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o 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 DF.
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 DF podrà adoptar una de les següents solucions:
augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada.
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu
acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer
per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el 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 DF 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 DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta
i que afectin exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat.
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paralꞏlela a un junt, la DF podrà
acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:
• Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instalꞏlaran a l’esquerda passadors o barres d’unió, amb
disposició similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus
llavis.
• Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de
mantenir la continuïtat de la llosa.
En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidirà l’acceptació o l’enderroc total o
parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tant aviat com sigui possible, amb
una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d’un 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, la DF ordenarà
l’enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa.
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
• Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:

− Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 32 de la
norma EHE.
− Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.
• Assaigs de control (control normal de la EHE):
− Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, mitjana
entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del
mateix subministrador, designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es
realitzaran els assaigs següents:
⋅ Comprovació de la secció equivalent.
⋅ Comprovació de les característiques geomètriques de les barres
⋅ Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068).
− Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador,
es determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega i allargament de
trencament) segons la norma UNE 7-474.
− En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en obra (segons EHE
apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de l’acer (UNE 36-068).
En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podran augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà de 20 a 40 t. La DF
solꞏlicitarà 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
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-068 i a la
EHE. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de
material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’esmentada
marca de qualitat de producte.
3. Especificacions
El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
- En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats.
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts.
31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE
- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció
corresponents a la partida servida.
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química

- Certificat específic d'adherència
Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2)
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria
perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb
les excepcions següents:
- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes.
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma
UNE 36-068
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la secció nominal.
Mides nominals:

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068)...........................................................................Nul.la
Tensió d'adherència (UNE 36-068):
- Tensió mitjana d'adherència:
- D < 8 mm........................................................................................................................>= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm.......................................................................................>= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm.......................................................................................................................>= 4,00 N/mm2
- Tensió de trencament d'adherència:
- D < 8 mm.......................................................................................................................>= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm......................................................................................>= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm........................................................................................................................>= 6,66 N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm...............................................................................................>= 95% secció nominal
- Per a D > 25 mm.................................................................................................>= 96% secció nominal
- Massa..................................................................................................................± 4,5% massa nominal
- Ovalitat:

4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit
en l’article 90.1 de la EHE.
Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE):
Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues
surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, caldrà realitzar la
comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà acceptat únicament, quan les quatre noves
determinacions resultin correctes.
Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat específic
d’adherència.

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions
corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes.
Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, totes les
barres d’aquell diàmetre existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 20
t, analitzant-se dues provetes per lot. El lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es
rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d’un únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes
d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i
tots ells superen el 95% d’aquest valor.
Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les operacions de
soldadura i es procedirà a la revisió completa del procés.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
• Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista.
• Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació dels següents
punts:
− Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres colꞏlocades.
− Rectitud.
− Lligams entre les barres.
− Rigidesa del conjunt.
− Netedat de les barres.
2. Criteris de presa de mostra
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb
la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell
de qualitat previst.
3. Especificacions
Per a la elaboració de la ferralla i colꞏlocació de les armadures passives, es seguiran els criteris de la norma
EHE, article 66.
El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta
d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.
L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T.
Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària d'aquests.
Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars.
Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència amb
la D.T. Hi han de ser expressats els pesos totals de cada figura.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a
la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies
perjudicials.
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. Han de complir les condicions de l’apartat 37.2.5, en quan a característiques, i 66.2 en quan a
disposició.
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no
malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
Barres corrugades:

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament.................................................................>= 3 D
..........................................................................................................>= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no
hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instalꞏlació industrial fixa i operaris
qualificats d'acord amb la normativa vigent i amb les condicions establertes a l’article 66.6.5 de la EHE.
Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la DF
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de la EHE.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de colꞏlocar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que
hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Distància lliure armadura - parament..............................................................................................>= D màxim
......................................................................................................................................>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny......................................................................>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament............................................................................................>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD................................................................................................................................>= Fyk x D / 20
.............................................................................................................................................................>= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD..........................................................................................................................>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:

largària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
...........................................................................................................>= 10 D
..........................................................................................................>= 15cm
- Barres traccionades.....................................................................>= 1/3xLb
- Barres comprimides.....................................................................>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents modificacions
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)
UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 1ª
modificació: UNE 36-068-96 1M
ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
• Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació del
fabricant, d’acord a EN 124, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions
exigides al plec.
• Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124
• A criteri de la DF es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb determinació de
la fletxa residual després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega.
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 DF solꞏlicitarà 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 indicacions de la DF
3. Especificacions
El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els
productes han d’estar fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de
portar marcats de forma indeleble les següents indicacions:
- EN 124.
- UNE 41-301
- La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4.
- El nom o sigles del fabricant.
- Referència, marca o certificació, si la té.
La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit esferoidal
(fosa nodular o dúctil, conforme a la norma ISO 1083).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes,
etc.
Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124).
Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs
indicats a la UNE 41-300 (EN 124).
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada.
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar.
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de
tot el seu perímetre i quedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit.
Pas útil (CP).........................................................................................>= 60 cm
Profunditat d’encastament (UNE 41-300) ..........................................>= 50 mm
Franquícia total entre tapa i bastiment .................................................>= 2 mm
................................................<= 5 mm
Pes .................................................................................................>= 200 kg/m2
Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica
(UNE 36-111) ................................................................................>= 18 kg/mm2
Duresa Brinell (UNE 7-422) ...............................................................>= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments ....................................................<= 10%
Contingut de fòsfor .............................................................................<= 0,15%
Contingut de sofre ..............................................................................<= 0,14%

Toleràncies :
- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) .................± 2 mm
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament .........Nul
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del
subministrament.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
• Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment.
• Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
2. Criteris de presa de mostra
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
3. Especificacions
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir
una secció en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.
El bastiment colꞏlocat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb
morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu
pendent.
El procés de colꞏlocació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.
Toleràncies d'execució:
- Ajust lateral entre bastiment i tapa ..................................................± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment .............................................................± 5 mm
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.

REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents modificacions
PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones”
ÀMBIT: 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.
Controls de fabricació
La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la
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 mecànics de
l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, es
realitzaran els controls següents:
• Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’autocontrol
de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.
• Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als
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.
• 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
a’adequació del producte a les exigències del plec de condicions.
• Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc.
• Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.
2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
3. Especificacions
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i colꞏlocació, els punts de suport i recolzament
han de ser els especificats en la Documentació Tècnica (D.T).
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar
sotmeses a càrregues imprevistes.
El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte.
Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta autorització
s'han de facilitar a la DF 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 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.
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.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la intrucció
EHE.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 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 d’altres
tipus requereix una justificació especial.

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.
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.
No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres toleràncies):
- Superfícies vistes...................................................................<= 5 mm/2 m
- Superfícies ocultes...............................................................<= 20 mm/2 m
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions
Tècniques del 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 Normes
vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de
les obres.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1.Operacions de control
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
• Inspecció visual del material abans de la seva colꞏlocació, rebutjant les peces que presentin danys deguts
al transport.
• Replanteig de la situació de les peces.
• Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.
• Colꞏlocació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.
• Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces colꞏlocades.
• Inspecció visual de la unitat acabada.
2. Criteris de presa de mostra
Els controls es faran segons les indicacions de la DF
3. Especificacions
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i
mitjans auxiliars previstos.

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes
descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
La colꞏlocació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-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 DF, 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 colꞏlocades 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
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
REFERÈNCIES:
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)

ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS
CONTROL DE MATERIALS
UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per
canalitzacions subterrànies. Enterrades o no, utilitzades per a l’evacuació i desguassos.
UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instalꞏlació i utilització de tubs de polietilè per a
conducció d’aigua a pressió. Tècniques recomanades.
• Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra.
1. Operacions de control
Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les següents:
• Solꞏlicitar del fabricant els certificats de materials escollits.
• Control de la documentació tècnica subministrada
• Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
• Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instalꞏlació segons projecte.
(Verificar identificació a tubs i accessoris).

• Realització i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats.
2. Criteris de presa de mostra
Es comprovarà per mostreig a cada recepció.

3. Especificacions
Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més:
UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a pressió, freda i calenta.
UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribució
de combustibles gasosos.
4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment
Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de Control
Les tasques de control de qualitat per instalꞏlacions amb tubs de polietilè son les següents:
• Control visual de l’execució de la instalꞏlació, comprovant:
− Soportació
− Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instalꞏlació
− Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions
− Distància a altres elements i conduccions.
• Realització de proves d’estanqueitat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a instalꞏlacions
d’aigua freda o calenta i a canalitzacions de gas.
• Realització de proves d’estanqueitat i evacuació a instalꞏlacions de sanejament.
• Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats.
2. Criteris de presa de mostra
Es comprovarà globalment la instalꞏlació.
3. Especificacions
Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent:
− Normes Bàsiques per a les instalꞏlacions interiors d’aigua.
− Reglament d'instalꞏlacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.

− Reglament d'instalꞏlacions de gas en locals destinats a ús domèstic, colꞏlectius o comercials.
4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedirà a
fer-ho. En cas contrari, es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’obra.

ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents:
• Solꞏlicitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina exigits
a totes les partides.
• Control de la documentació tècnica subministrada
• Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
• Control final d’identificació
• Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la taula
d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
• Assaigs:
A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les
normes aplicables en cada cas:

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.

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per
part de la DF o empresa especialitzada.
2. Criteris de presa de mostra
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció 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:
UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions elèctriques
UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics.
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
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
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.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents:
• Comprovació de la correcta instal.lació dels conductors
• Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte
• Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes

• Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
• 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:

2. Criteris de presa de mostra
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables
3. Especificacions
Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i el
REBT.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’Obra.
ÀMBIT: PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de Control
• Comprovació de les condicions de subministrament i identificació de la gespa artificial i dels diferents
productes (cautxú SBR negre, sorra de sílice, membrana d’unió i cola bicomponent amb base de poliuretà)
• Inspecció visual dels materials rebuts i verificació de les condicions exigides al present Plec de Condicions.
• Control de les condicions d’emmagatzematge.
2. Criteris de presa de mostra
Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DFO.
3. Especificacions
Els rulls de gespa s’han de servir en perfectes condicions d’embalatge amb un diàmetre corresponent a
l’amplària dels respectius camps, un cop estirat i amb una amplada recomanable de 4 m i com a màxim de 5
m. Els rotllos hauran de ser circulars i no s’acceptarà una mala presentació causada per un
emmagatzematge deficient a fàbrica o per un procés de càrrega, transporti descàrrega deficient.

Els rulls de gespa només es podran manipular una vegada, és a dir des de el camió de descàrrega s’haurà
de determinar el mitjà de descàrrega més apte, a priori semblaria mitjançant camió amb grua des de el C/
França per descarregar-los tots en el lateral OEST.
La sorra de sílice i el cautxú SBR negre no es podran servir a granel. S’hauran d’acopiar en recinte destinat
d’obra en big bags que garanteixin la impermeabilitat amb l’aigua de pluja si no fos així caldrà adoptar els
mitjans necessaris per tal que no es mullin ja que després es dificulta molt el procés de farcit del paviment
esportiu.
La banda d’unió i la cola es guardarà en recinte tancat, fresc i ventilat i que no estigui exposat al sol.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de Control
• Inspecció visual, de tots els productes, mitjans de descàrrega i d’emmagatzematge abans del seu ús.
• Comprovació de la correcte distribució dels rotllos de gespa artificial així com els mètodes d’estesa, ajust i
posterior encolat dels rotllos. Execució del marcatge dels diferents terrenys de joc i farcit ambsorra i cautxú.
• Inspecció visual de l’unitat acabada. Assajos de control de Qualitat.
2. Criteris de presa de mostra:
Es seguiràn els criteris que en cada cas , indiqui la DF.
El contractista aportarà les mostres sol.licitades per part de la DFO.
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment:
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.
REFERÈNCIES:
UNE-EN 15.330-1 Superficies esportives. Superficies de gespa artificial dissenyades per a ús exterior.
Especificacions per a gespa artificial.

4.

VALORACIÓ ECONÒMICA

El pressupost d’execució material per l’aplicació de l’Estudi del Control de Qualitat de l’Obra correspon a
3.430 € (TRES MIL QUATRE CENTS TRENTA EUROS).
Signat a 23 de febrer de 2021

Víctor Payró Milan
Enginyer Tècnic Agrícola
Col.legiat núm. 3487

ANNEX IV
RELACIÓ I VALORACIÓ DELS BENS QUE S’HAGIN D’OCUPAR I EXPROPIAR I
EFECTES EXPROPIATORIS DE L’APROVACIÓ DEL PROJECTE

Per tal de donar compliment als articles 31 i 40.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, es fa constar el que segueix:

1. Permisos de pas i ocupacions temporals necessàries:
En principi s’ha previst com a norma general accedir a les obres i desenvolupar les operacions necessàries
en les vies públiques.

2. Servituts imposades:
Com a norma general s’ha previst no imposar cap tipus de servitud a les finques particulars.

3. Expropiacions:
No es preveuen atès que l’Ajuntament d’Ullastrell és el titular dels terrenys.

ANNEX V
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

1- Pressupost d’execució per contracte................................................... 325.453,87 €

2- Altres despeses necessàries per l’elaboració del projecte
3.1- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut................................(inclòs en projecte) €
3.2- Aixecament topogràfic.................................................(inclòs en projecte) €
3.3- Estudi Geotècnic.......................................................................................- €
3- Cost de les expropiacions................................................................................0,00 €
4- Cost de la reposició o desviament de serveis
5.1- Aigua......................................................................................0,00 €
5.2- Electricitat ..............................................................................0,00 €

7- Control de Qualitat.....................................................................(inclòs en projecte) €

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
325.453,87 €

ANNEX VI
PLANIFICACIÓ DE L’OBRA

Per tal de donar compliment als articles 25.1 i 32 del Decret 179/1995 de 13 de juny del Reglament d’obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, es fa constar el que segueix:

1. Programa de treballs:
S’adjunta planning de l’obra.

PLA DE TREBALL
OBRA : Projecte Executiu per la pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol municipal d’Ullastrell

TASCA

DURACIÓ
(DIES)

Replanteig i implantació d'obra

1

Enderrocs i treballs previs

3

Moviment de terres (plataforma del camp)

5

Xarxa de drenatge

6

Xarxa de reg

12

Murs de blocs i de formigó encofrat per la delimitació del camp de futbol

6

Pre instal·lació de la xarxa d'enllumenat (Inclou corrugats, xarxa de TT)

6

Execució de les fonamentacions dels bàculs d'enllumenat

3

Paviments de formigó perimetral

5

Instal.lació de bàculs d'enllumenat

2

Instal.lació de les lluminàries

2

Tancament del terreny de joc (barana perimetral)

5

Tancament de la parcel.la (tancaments de simple torsió / panell rígid)

6

Estesa de la nova gespa artificial

5

Marcatge dels terrenys de joc (F11 i F7)

4

Reblert amb sorra de sílice i cautxú reciclat

4

Instal.lació de l'equipament esportiu

4

Treballs de neteja i acabats

8

Control de qualitat

64

Seguretat i salut en el treball

64

SETMANA 1

SETMANA 2

SETMANA 3

SETMANA 4

SETMANA 5

SETMANA 6

SETMANA 7

SETMANA 8

SETMANA 9

SETMANA 10

SETMANA 11

SETMANA 12

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -1 -1 -0 -0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

ANNEX VII
PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
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tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
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DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Projecte Executiu per la pavimentació amb gespa artificial i adequació de l entorn del
camp de futbol municipal d'Ullastrell
Camp de Futbol Municipal

Municipi :

Ullastrell

Comarca :

Vallès Occidental

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
1266,70
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
745,12
0,00
0,00
0,00

1266,70

3

t

745,12 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
si
no

és residu
abocador

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

2

Pes/m

Volum aparent/m

Pes

2

(tones/m )

3

(tones)

2

Volum aparent

2

(m /m )

(m3)
20,992

obra de fàbrica

170102

0,542

22,222

0,512

formigó

170101

0,084

10,094

0,062

5,292

petris

170107

0,052

2,132

0,082

3,362

metalls

170407

0,004

15,864

0,001

2,037

fustes

170201

0,023

0,943

0,066

2,718

vidre

170202

0,001

0,025

0,004

0,164

plàstics

170203

0,004

0,164

0,004

0,164

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

3,328

0,010

5,564

0,018

………

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

totals d'enderroc

0,7556

3

38,06 m

0,7544

57,01 t

Residus de construcció
Codificació res
Ordre MAM/304/2

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Pes/m2

Volum aparent/m

Pes

(tones/m2)

2

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3

0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
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minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
3

fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

15,70 t

2,00 m

altres :

0,00 t

0,00 m

Total d'elements reutilitzables

15,70 t

2,00 m

acer en perfils reutilitzables

3
3
3

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

894,144
0
0
0
0

Total

894,144

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
185,20
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

185,20

0,00

3
(m )

894,14
-185,20
0,00
0,00
0,00
708,94

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
10,09
40
22,22
2
15,86
1
0,94
1
0,02
0,50
0,16
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
si
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no

si

no

no

Contenidor per Metalls

si

si

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,65
6,43

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

5,25

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

0,00

3

6,85
15,85

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum

Classificació

3
m (+20%)

3
12,65 €/m

Transport
6,43 €/m

708,94

17158,81

4558,51

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

5,25 €/m

3

0,00
runa neta

Construcció

3
m (+35%)

3
0,00 €/m

6706,23
runa bruta

3
6,85 €/m

15,85 €/m3

Formigó

7,14

90,37

45,94

48,94

-

Maons i ceràmics

28,34

-

182,22

-

449,18

Petris barrejats

4,54

-

29,18

-

71,94

Metalls

2,75

34,79

17,68

18,84

-

Fusta

3,67

-

23,60

-

58,16
3,51

Vidres

0,22

-

100,00

-

Plàstics

0,22

-

1,42

-

3,51

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

4,49

56,83

181,99

179,71

4.958,55

6.774,00

766,01

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

12.680,56 €

3
1.215,48 m

12.005,37 euros

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

3

Contenidor 9 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fust

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

3

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

1

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en
un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

1195,94 T

Total construcció i enderroc (tones)

1195,94 T

41,31 T

50,00 %

20,65 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Ullastrell
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

0,0 Tones
150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

ANNEX VIII
REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL

ANNEX X
AUTORITZACIONS O CONCESSIONS ADMINISTRATIVES PRÈVIES A L’EXECUCIÓ

Per tal de donar compliment a l’article 25..2.b) del Decret 179/1995 de 13 de juny del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, es fa constar el que segueix:

1. Documentació necessària
El present Projecte conté la documentació necessària per l’obtenció de les autoritzacions o concessions
administratives prèvies a l’execució.
Tanmateix, es fa constar que les obres fora de l’àmbit del projecte per l’increment de la potència instal.lada
no estan incloses al projecte i hauràn de ser consultades, coordinades i revisades amb els organismes
oficials i companyies subministradores, havent-se llavors, a la vista dels resultats produïts de la gestió,
procedir al càlcul definitiu de les diferents línies i instalꞏlacions, tenint les contingudes en aquest Projecte el
caràcter d’estimatives als efectes de valoració de les obres, no éssent executables sense les preceptives
autoritzacions, acceptacions i llicències.

