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1. GENERALITATS
L’execució d’obres en general i especialment d’obres subterrànies pot modificar les condicions tenso-deformacionals del
terreny i en conseqüència afectar a estructures a prop de les obres. El control dels moviments de la pròpia obra, del terreny
al seu entorn i de les estructures al seu àmbit d’influència és l’objecte de l’auscultació.
Amb L’Estudi Constructiu d’Instrumentació i Auscultació (d’ara endavant ECIA) es defineix l’auscultació necessària pel
correcte control de les obres i dels seus efectes. Aquest Estudi Constructiu d’Instrumentació i Auscultació estarà vinculat a
un Projecte Constructiu, i en formarà part com un Annex del document de la Memòria.
L’auscultació projectada en l’ECIA serà identificada als plànols d’implantació, la definició dels equips i dispositius de mesura
seran integrats als plecs corresponents i anirà a càrrec de la Direcció d’Obra. En tot cas aquesta auscultació sempre serà
coordinada i dirigida per la Direcció d’Obra.
El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
enumerar els conceptes que han de ser objecte d’estudi; definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics
generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels
diferents documents en els quals ha d’intervenir el (o la) Tècnic Competent, adjudicatari/a de l’encàrrec; amb la finalitat que
els treballs, un cop assegurada i garantida la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ser acceptats i recepcionats
per GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A. (d’ara endavant GISA).
S’entendrà com “Tècnic Competent” el tècnic que disposi de l’experiència suficientment demostrada per a la realització dels
treballs i serveis que es descriuen en el present Plec.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’ENCÀRREC
L’objecte del present encàrrec és la realització pel Tècnic Competent de la totalitat dels treballs i serveis corresponents a la
redacció de l’Estudi Constructiu d’Instrumentació i Auscultació al Projecte Constructiu“__ ________ _________
__________ __________ __________ ________ ___________”,
El terme “Projecte” s’entendrà en referència al Projecte Constructiu, del que el corresponent Estudi Constructiu
d’Instrumentació i Auscultació (d’ara endavant ECIA), haurà de formar part, amb les particularitats que en cada cas puguin
correspondre.
El terme “Projectista” s’entendrà en referència a l’adjudicatari/a de la redacció del Projecte Constructiu abans esmentat.
La materialització del present encàrrec es realitzarà de conformitat amb les prescripcions que s’estableixen en el present
Plec, perquè s’assumeixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de la qualitat i nivells
d’Instrumentació i Auscultació que es pretén establir per a les obres a executar.
L’inici de la substanciació del present encàrrec el constitueix la prèvia anàlisi de les Condicions constructives i d’afectació a
tercers que corresponguin al Projecte, segons la fase en què es trobi el mateix (Avantprojecte, Projecte de Traçat, Projecte
Constructiu…).
En l’ECIA, es desenvoluparà el contingut de la documentació que GISA i el Projectista adjudicatari/a de l’encàrrec, facilitarà
en l’àmbit que els hi correspongui, al Tècnic Competent per redactar l’ECIA.
Les especificacions següents relatives a la documentació de l’Estudi tendeixen a normalitzar determinats aspectes de la
informació que aquest ha de contenir, amb l’objectiu d’unificar l’estructuració dels diferents documents, des del punt de vista
de sistematitzar i dotar d’eficàcia a la planificació, organització, execució i control de la instrumentació i auscultació de l’obra
durant l’execució material del Projecte.
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3. GESTIÓ I RESPONSABILITAT DE LA REDACCIÓ DE L’ECIA
3.1. GESTIÓ DELS TREBALLS
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte i del subsegüent ECIA, corresponen a
GISA.
Per poder portar a termini les tasques de seguiment i control, el personal de GISA tindrà accés en qualsevol moment, a les
dades i documents que el Tècnic Competent, designat per a la redacció de l’ECIA, estigui elaborant, sigui el que sigui l’estat
de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, el Tècnic Competent redactor de l’ECIA, facilitarà en la mesura
que li sigui possible, informació dels treballs en curs, al personal designat per GISA.
Amb aquest motiu, el Tècnic Competent, facilitarà les dades necessàries, amb la suficient antelació per a que pugui portarse a bon final l’esmentat treball, de manera que cap dels terminis pactats amb GISA puguin veure’s afectats. En qualsevol
cas, si bé el Tècnic Competent, no està obligat a assumir el contingut dels treballs encarregats per GISA a tercers, sí haurà
de responsabilitzar-se del compliment de terminis i de realitzar les gestiones necessàries per al perfecte acoblament a
l’ECIA, del treball, un cop realitzat.
GISA, conjuntament amb el Tècnic Competent, establiran en cada cas a l’inici dels treballs, el règim de reunions de treball a
desenvolupar, així com el seu contingut.
En qualsevol cas, el redactor de l’ECIA s’ha de comprometre a mantenir un intercanvi fluid d’informació amb l’equip redactor
del Projecte Constructiu, i a mantenir reunions a dos o tres bandes amb aquest equip i amb GISA, per tal de conèixer, en tot
moment, com progressen ambdós treballs, i aconseguir la màxima coherència en llurs continguts.
3.2. RESPONSABILITAT DE LA REDACCIÓ DE L’ECIA
El Consultor nomenarà un Delegat amb experiència suficient demostrada, que haurà d’ésser acceptat per GISA. El
Consultor atorgarà al seu Delegat poders suficients per a representar-lo davant GISA durant el període de vigència del
Contracte. Aquest Delegat del Consultor serà l’Autor de l’Estudi i com a tal, es responsabilitzarà plenament de les solucions
adoptades i d’altres continguts de l’Estudi, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat
amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts per GISA.
3.3. SIGNATURA I DATES
Pel que fa als plànols, GISA subministrarà els caixetins en què s’especifiquen les signatures dels mateixos.
El Tècnic Competent redactor assumirà i avalarà amb la seva firma, els continguts de la Memòria, el Plec de Condicions,
els Plànols i el Pressupost de l’ECIA.
Els documents de l’Estudi que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri de GISA, hauran d’ésser signats pel
tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l’exactitud de la transcripció del contingut dels esmentats
documents.
Es dataran tots els documents de l’Estudi, expressant el lloc, mes i any de redacció.

4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
Atès que l’Estudi d’Auscultació ha de ser part del Projecte Constructiu, la sistemàtica formal pel seu desenvolupament i
seguiment serà la mateixa que regula la redacció del Projecte Constructiu, amb les particularitats que puguin correspondre.
És a dir, s’atendrà a l’indicat en el Plec de Prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de Projectes Constructius.
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5. DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS
Es consideren disconformitats si en la documentació lliurada, es detecten o comproven qualsevol de les següents
conceptes:
-

Els continguts i redacció de l’ECIA, no compleixen amb els mínims establerts en l’apartat 11 del present Plec.
La realització de l’encàrrec no es desenvolupa pel Tècnic Competent i els mitjans ofertats (o altres alternatius
prèviament acceptats per GISA).
S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Programa de treballs vigent i aprovat per
GISA.
Es detecta i comprova l’incompliment en l’ECIA de la normativa legal vigent o de part del present Plec.

GISA, en els esmentats casos, i previ avís, s’atribueix la facultat d’efectuar por ella mateixa o per mitjà de tercers, la
redacció o repetició de les parts del Projecte Constructiu —o de l’ECIA- afectades per les esmentades disconformitats,
descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al Projectista o al Tècnic Competent redactor de l’ECIA.
En particular, GISA es reserva el dret de comprovar, per sí mateixa o per mitjà de tercers, l’adequació del seguiment dels
continguts de l’ECIA; i en cas de produir-se desacords respecte als nivells mínims acceptables de desenvolupament,
segons especificacions del present Plec i del Contracte, per causes atribuïbles al Tècnic Competent redactor de l’ECIA, les
despeses derivades de l’esmentada comprovació aniran per compte del Tècnic Competent, que haurà de refer els
documents afectats per les disconformitats, amb els continguts correctes i sense cap càrrec addicional.
La realització de qualsevol dels treballs esmentats no eximirà al Tècnic Competent, ni al Projectista, del compliment dels
terminis pactats i de les penalitzacions en què puguin incórrer.

6. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE
Correspon al Tècnic Competent, l’obtenció pels seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa elaboració
de l’encàrrec professional. No obstant l’esmentat anteriorment, GISA instarà al Projectista a què faciliti al Tècnic Competent
redactor de l’ECIA la documentació pertinent.
6.1. DOCUMENTACIÓ FACILITADA PEL PROJECTISTA
En representació de GISA, el Projectista facilitarà al Responsable de l’ECIA en fase de Projecte, la documentació següent,
necessària per a la correcta planificació de l’auscultació:
-

Justificació i directrius considerades per a l’elaboració de l’Avantprojecte / Estudi Informatiu.
Projecte de Traçat (en cas d’existir).
Esborrany de Projecte Constructiu.
Estudi geològic i geotècnic
Inventari exhaustiu de les estructures i edificis a la zona d’afectació
Càlculs estructurals dels elements d’obra
Càlculs geotècnics sobre desplaçaments horitzontals i verticals del terreny degut a l’execució de l’obra
Avaluació de danys

Com a base per a la redacció de l’Estudi d’Auscultació i per al correcte disseny d’aquesta auscultació, el Projectista haurà
de definir i facilitar al Tècnic Competent de l’ECIA els esforços i desplaçaments als elements propis de l’obra i al terreny del
seu entorn com a mínim.
Els possibles moviments d’estructures i edificis propers a l’obra podran ser estimats pel Projectista a partir dels càlculs dels
moviments del terreny en el cas que aquest elements estructurals tinguin fonamentacions superficials. En el cas que
aquestes fonamentacions siguin profundes com pilons o pantalles o en el cas de l’existència d’estructures subterrànies
properes a l’obra dins de la possible zona d’interferència, s’hauran de realitzar estudis específics d’estat tensodeformacionals que el Projectista haurà de facilitar al Tècnic Competent de la redacció de l’ECIA.
6.2. DOCUMENTACIÓ FACILITADA PER GISA
GISA facilita al Tècnic Competent:
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Manual d’estructuració informàtica + PDF-Obra Civil (MAN-05).

7. NORMATIVA APLICABLE
Per a la realització de l’ECIA, el Tècnic Competent tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la
redacció de l’ECIA, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Tècnic Competent, no obstant,
afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no constin a
la relació i correspongui aplicar al seu projecte.
7.1. TEXTOS GENERALS
-

UNE-ENV 1997-1:1999. Eurocódigo 7: Proyecto Geotécnico. Parte 1: Reglas Generales.

7.2. EQUIPS D’INSTRUMENTACIÓ
-

UNE-7-371:1975. Toma de muestras inalteradas en calicatas o pozos.
ASTM-D 1587-00, XP P64-202. Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared delgada tipo
Shelby.
XP P64-202. Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared delgada de pistón fijo.
XP P64-202. Toma de muestras con tomamuestras de pared gruesa con estuche interior.
ASTM-D2113-99, XP P64-202. Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras simple (batería simple).
ASTM-D2113-99, XP P64-202. Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras doble (bateria doble).
XP P64-202. Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras triple (bateria triple).
XP P64-202. Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras triple (bateria triple) con extensión de pared
delgada.
UNE 103-800:1992. Ensayo de penetración y toma de muestras con el penetrómetro de toma de muestras estándard
(SPT).

8. COMPROVACIONS PRÈVIES
Es consideraran inclosos dintre dels treballs de redacció de l’ECIA, les activitats de comprovació “in situ” de les previsions
realitzades en el Projecte, en allò que pugui afectar a les condicions d’emplaçament, instal·lació i seguiment durant l’execució
material dels treballs.
En particular serà precís comprovar:
-

Comunicacions, ubicació i emplaçament.
Serveis afectats.
Servituds.

9. EXPEDIENT DE L’ECIA
El Tècnic Competent redactor de l’ECIA, simultàniament al seu desenvolupament, generarà un expedient que recollirà la
totalitat de les dades, càlculs i operacions que s’hagin utilitzat en l’estudi i les formulacions efectuades.
Aquest expedient estarà sempre a disposició de GISA, a efectes de control i comprovació de la qualitat en l’elaboració de
l’ECIA.
L’expedient de l’ECIA tindrà, a títol orientatiu, els següents continguts:
-

Fulls de camp referents a recollida de dades i comprovacions realitzades “in situ”.
Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions que en resultin.
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Constància dels amidaments, càlculs i operacions realitzades pel Tècnic Competent, per a la redacció de l’ECIA.
Informació relativa a serveis afectats, servituds, etc.
Memoràndums de les reunions celebrades.
Qualsevol altre informació que GISA, o l’autor de l’ECIA considerin necessària.

10. DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI D’AUSCULTACIÓ
Per a la redacció de l’ECIA caldrà tenir en compte una sèrie d’aspectes generals que ha de permetre realitzar l’estudi d’una
forma completa i ordenada i sense que hi quedin aspectes poc definits o no considerats. Per aquest motiu es presenten a
continuació en unes llistes que tenen l’objectiu de classificar i ordenar aquests aspectes.
10.1. DEFINICIÓ DE ZONES D’AUSCULTACIÓ.
Es podran distingir tres zones d’auscultació segons la seva ubicació:
10.1.1.

Auscultació de l’obra i dels seus elements

Fa referència a l’auscultació que es disposa en els propis elements de l’obra a la que fa referència el projecte constructiu i
que poden ser objecte de control en el transcurs de l’execució d’aquesta.
10.1.2.

Mesura d’afeccions del terreny

Fa referència a l’auscultació que es disposa en el terreny adjacent a l’obra a la que fa referència el projecte constructiu i que
pot ser objecte d’afeccions en el transcurs de l’execució d’aquesta.
10.1.3.

Control d’estructures a l’àmbit d’influència de les obres

Fa referència a l’auscultació que es disposa en estructures o edificacions situades dins de l’àmbit d’influència de l’obra a la
que és objecte del projecte constructiu i que poden patir afectacions en el transcurs de l’execució d’aquesta.
10.1.4.

Altres

Fa referència a l’auscultació definida per la Propietat, el Projectista o el Tècnic Competent amb una ubicació no
contemplada en els apartats anteriors.
10.2. DEFINICIÓ DE L’AUSCULTACIÓ SEGONS LA SEVA FUNCIÓ.
L’auscultació de l’obra pot separar-se entre les seves funcions:
10.2.1.

Instrumentació pròpia d’un mètode constructiu.

Fa referència a aquella instrumentació i aquelles mesures corresponents o pròpies d’un mètode d’execució particular i que
són necessàries per al propi desenvolupament d’aquest mètode.
10.2.2.

Instrumentació pròpia per garantir la qualitat de l’obra

Fa referència a aquella instrumentació i aquelles mesures que tenen la finalitat de comprovar el correcte funcionament de
l’obra o parts de l’obra executades i en estat provisional o definitiu així com la validació del disseny del projecte executat. En
aquest sentit asseguren o tenen la funció de control de qualitat de l’obra.
10.2.3.

Instrumentació pròpia del control de l’afectació a tercers

Fa referència a aquella instrumentació i a aquelles mesures que tenen per finalitat avaluar l’afectació a estructures, edificis i
en general a béns que no són propis de l’obra executada ja siguin aquests tercers particulars o persones jurídiques
propietàries de bens o titulars d’espais públics.
10.2.4.

Altra Instrumentació

Fa referència a aquella instrumentació i a aquelles mesures definida per la Propietat, el Projectista o el Tècnic Competent
amb una finalitat no contemplada en els apartats anteriors.
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10.3. DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS D’OBRA CIVIL A AUSCULTAR
Es descriu a continuació a títol d’orientació les principals activitats d’obra civil que poden ser objecte d’auscultació. Aquest
llistat no és exhaustiu ni té com a objectiu pretendre que necessàriament totes aquelles activitats descrites que formin part
del Projecte siguin objecte d’una auscultació segons l’Estudi.
10.3.1.

Excavacions estintolades / sostingudes / reforçades

Fa referència a les excavacions que es fan sota la protecció d’algun tipus de mur o element adossat al terreny del desmunt
combinat amb certs elements de suport. Existeixen una gran varietat de sistemes de sosteniment del terreny en una
excavació, des de pantalles de palplanxes d’acer, pantalles de pilots o micropilots, elements de fusta, etc. El sosteniment
lateral es realitza amb suports interns o externs. Els suports interns poden ser elements estructurals d’acer o de fusta
disposats horitzontalment o inclinats, i entre els externs un dels més comuns són els ancoratges. En general l’auscultació
per aquest tipus d’activitats té com a objectiu garantir l’estabilitat de l’excavació i dels elements de contenció i sosteniment,
com a objectiu addicional es té evitar l’afectació a estructures properes en cas de que aquestes es disposin en l’àmbit
d’influència de l’excavació.
10.3.2.

Terraplens

Fa referència als materials del propi terraplè que no té la funció de retenció d’aigua. En general el seu disseny acostuma a
ser molt conservador tant en la selecció dels paràmetres del terreny de fonamentació del terraplè com en els factors de
seguretat aplicats, de manera que en molts projectes de terraplens no requereixen la utilització d’instrumentació. Tot i així
en casos on els que les incerteses en el disseny o de la selecció de materials siguin grans, o en els que els factors de
seguretat assolits siguin petits, o quan les conseqüències d’un comportament no adequat puguin ser greus, serà prudent
que el projecte inclogui un programa d’auscultació en el seu disseny.
10.3.3.

Talussos excavats

Fa referència als talussos excavats temporals o permanents en els que l’estabilitat és el principal objecte de disseny
geotècnic. Aquests disseny inclou tant l’estabilitat en sòls, com en roca, on els mecanismes i factors de trencament que
intervenen són diferents. Els factors externs a considerar en aquests casos són les càrregues externes que puguin introduir
elements com fonamentacions properes o equips d’obra. La instrumentació ha de permetre definir el règim del flux d’aigua
prèviament a l’excavació del talús, mentre que durant l’excavació les mesures del moviment del terreny i de la pressió
d’aigua han de permetre validar si el comportament del talús s’ajusta o no a les previsions fetes o cal prendre mesures com
modificar l’angle de disseny del talús. Les mesures també han de permetre confirmar si el comportament a curt i llarg
termini del sistema de drenatge funciona correctament.
10.3.4.

Excavacions subterrànies

Fa referència a les excavacions subterrànies enteses a efectes d’aquest plec com a túnels en terrenys tous i en roca, grans
cavernes, estacions subterrànies de metro o ferrocarril, etc. Com a factors externs a considerar en aquests casos figuren la
presència o absència d’estructures en superfície o soterrades amb les càrregues externes que a través de la fonamentació
puguin aplicar al terreny de la zona d’influència de l’excavació. A la vegada la presència d’aquestes estructures dins de la
zona d’influència de l’excavació subterrània , especialment en àrees urbanes, introdueix un factor d’interacció sòlestructures que fa necessari el control de l’afectació d’aquestes respecte per part del procés d’excavació. La instrumentació
en aquests casos té com a objectiu controlar les condicions d’estabilitat tant de l’excavació com del terreny adjacent i de les
estructures situades dins de l’àmbit d’afecció de l’obra.
10.3.5.

Fonamentacions profundes clavades/hincades

Fa referència a les fonamentacions profundes mitjançant pilons clavats en el terreny no es poden inspeccionar una vegada
executades, i per tant el seu estat físic i la seva alineació són desconegudes. Donat que en el disseny de pilons clavats cal
considerar diverses hipòtesis i assumir moltes incerteses, usualment es duen a terme assaigs a escala real i instrumentats
per tal de corregir-les. Aquests assaigs examinen el comportament del pilot sota una certa càrrega aplicada al cap del pilot
o sota les càrregues produïdes pel fregament negatiu causat per assentaments relatius del terreny respecte el pilot. Pel que
fa als defectes que es poden generar en els pilons durant el clavat o a la pèrdua d’alineació, existeixen diversos
procediments d’inspecció una vegada executats. A més en certs casos el clavat dels pilots pot generar grans
desplaçaments o canvis de pressió d’aigua en el terreny de l’entorn que poden tenir efectes negatius tant en els pilots
propers com en l’estabilitat general de la zona, i en aquest sentit serà d’utilitat una instrumentació específica per quantificar
aquests efectes i prendre les accions o precaucions necessàries.
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Fonamentacions profundes excavades

Fa referència en aquest cas a piles excavades, pilons perforats o excavats prefabricats o formigonats in situ, calaixos i pous
de fonamentació. Es construeixen prèvia perforació o excavació d’un forat en el terreny, col·locant quan és necessari un
revestiment provisional per mantenir les parets de la perforació, i omplert del forat amb formigó. Durant el procés de
construcció es poden utilitzar llots de perforació o aigua que quedaran finalment substituïts pel formigó a mesura que
aquest es va bombejant mentre es retira el revestiment. Existeixen moltes incerteses en la fase de disseny d’aquests
elements, i en aquest sentit la instrumentació permet determinar la relació entre les càrregues i els moviments en els
assaigs de càrrega que són usuals. L’execució dels pilots pot provocar també un relaxament del terreny i per tant
moviments horitzontals que pot ser necessari de controlar. També hi poden haver incerteses en la integritat del formigó
durant la seva construcció, especialment quan l’excavació es fa en terrenys granulars sota freàtic o en argiles molt toves,
etc, i en aquests casos es pot utilitzar instrumentació per examinar l’estat del formigó dels pilons.
10.3.7.

Altres

Inclou la resta d’activitats o estructures d’obra civil, origen d’afectacions dins i fora de l’àmbit de l’obra que poden ser
objecte d’auscultació definides per la Propietat, el Projectista o el Tècnic Competent i que no es contemplen en els punts
anteriors.
10.4. DEFINICIÓ DEL TIPUS DE PRESA DE DADES
El tipus de presa de dades pot ser:
10.4.1.

Topogràfic (anivellació, taquimètric, inclinació, mesura de distància,...)

Fa referència a la presa de dades obtingudes mitjançant instrumentació pròpia dels mètodes topogràfics en que bàsicament
es mesuren distàncies i/o desplaçaments i angles.
10.4.2.

Geotècnic (moviment del terreny vertical i horitzontal, nivell d’aigua,...)

Fa referència a la presa de dades obtingudes mitjançant instrumentació específica per a l’auscultació de variables del propi
terreny en que bàsicament es mesuren moviments i/o desplaçaments, angles, pressions i nivells i pressions d’aigua en
aquest.
10.4.3.

Estructural (pressió, tracció i compressió,...)

Fa referència a la presa de dades obtingudes mitjançant instrumentació específica per a l’auscultació de variables de les
estructures en que bàsicament es mesuren deformacions, girs i pressions en aquestes.
10.4.4.

Sísmic (velocitat, acceleració,...)

Fa referència a la presa de dades obtingudes mitjançant instrumentació específica per a l’auscultació de la transmissió de
vibracions en que bàsicament es mesuren velocitats o acceleracions a la superfície del terreny o de punts determinats
d’estructures.
10.4.5.

Altres

Fa referència a la presa de dades obtingudes mitjançant aparells diferents i definits per la Propietat, el Projectista o el
Tècnic Competent i que no es troben incloses en les categories anteriors.
10.5. DEFINICIÓ DEL SISTEMA D’ADQUISICIÓ DE DADES
L’adquisició de dades i en conseqüència la realització de mesures serà de forma manual, semi-automatitzada o
automatitzada.
10.5.1.

Manual (discreta)

Fa referència a les dades en que per a la seva adquisició cal la intervenció d’una o varies persones o tècnics i només
permeten registrar la mesura de la dada en el moment en que es realitza aquesta adquisició. S’adoptarà el tipus de sistema
d’adquisició de dades en funció de les necessitats dels diferents paràmetres a controlar.
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Semi-automatitzada

Fa referència a les dades en que per a la seva adquisició cal la intervenció d’una persona o tècnic tot i que el sistema
permet recuperar dades prèvies procedents de la instrumentació emmagatzemades per algun mitja d’enregistrament.
10.5.3.

Automatitzada

Fa referència a les dades en que la seva adquisició te lloc sense interrupció i sense que es produeixi una intervenció d’una
persona o tècnic en el procés mitjançant sistemes auxiliars de registre i transmissió de dades.
10.6. DEFINICIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES DADES
El sistema de gestió de dades haurà de complir amb les funcions següents:
10.6.1.

Recepció de les dades de mesures

Fa referència a la definició dels sistemes i procediments que permetin la correcta recepció de les dades adquirides per els
sistemes de mesura per al seu posterior tractament.
10.6.2.

Processament de les dades

Fa referència a la definició dels sistemes i procediments de processament de les dades adquirides per a la seva posterior
presentació i anàlisis.
10.6.3.

Generació d’alarmes

Fa referència a la definició del sistema que estableixi la forma en que es generen les alarmes en cas de que els valors
adquirits, recepcionats i processats arribin o superin uns llindars prèviament establerts en funció del tipus de dada.
10.6.4.

Transmissió de dades i alarmes

Fa referència a la definició del sistema en que s’han de transmetre les dades processades i les alarmes generades per tal
de que arribin als agents prèviament establerts en l’estudi d’auscultació.
10.6.5.

Arxiu de les dades

Fa referència a la definició del sistema que ha de permetre arxivar i guardar les dades rebudes i processades per a la seva
posterior disponibilitat i consulta.
10.6.6.

Visualització de les dades calculades

Fa referència a la definició del sistema en que les dades processades i arxivades es presenten per a la seva consulta.

11. DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DE L’ESTUDI D’AUSCULTACIÓ
(ECIA)
En aquest apartat ens defineixen els documents que constitueixen l’ECIA i s’estableixen els seus continguts.
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11.1. ESTRUCTURA GENERAL DE L’ESTUDI D’AUSCULTACIÓ
L’estructura general de l’Estudi d’Auscultació serà la següent:
-

MEMÒRIA I ANNEXES
PLEC DE CONDICIONS
PRESSUPOST
PLÀNOLS

11.2. CONTINGUT DELS DOCUMENTS DE L’ESTUDI D’AUSCULTACIÓ
Per a l’acceptació del treball per part de GISA, serà precís reflectir els continguts següents, a descriure esquemàticament en un
ECIA, que deuran ser desenvolupats amb posterioritat en el corresponent Pla d’Auscultació perquè aquest sigui realment
operatiu durant l’execució material de l’obra. A títol d’orientació s’indiquen els següents possibles continguts:
11.2.1.

Memòria

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

Objecte de l’Estudi d’Auscultació.
Promotor – Propietari.
Autor/s del Estudi d’Auscultació.
Dades del Projecte.
Condicions de l’entorn.
Activitats Constructives.
Determinació del procés constructiu.
Descripció dels treballs d’instrumentació.
Organització de la unitat d’auscultació.
Pla d’Auscultació
Gestió de dades de l’auscultació
Anàlisi de les lectures d’instrumentació.
Conclusions.
Termini d’execució i pressupost.

11.2.2.

Annexes de la Memòria

1.- Annex 1 Pla d’execució dels treballs
2.- Annex 2 Fitxes Característiques e instal·lació dels aparells dels Instruments d’auscultació
3.- Annex 3 Protocol de seguiment i resolució d’alarmes
4.- Annex 4 Fitxes de seguiment dels instruments d’auscultació
5.- Annex 5 Altres. Segons proposta del tècnic o per indicació concreta de GISA.
El Pla d’execució dels treballs haurà de ser en tot moment coherent amb el pla de treballs del projecte constructiu
corresponent.
11.2.3.

Plec de condicions.

L’índex de capítols a desenvolupar en el Plec de Condicions de l’estudi serà:
1.- Definició i abast del plec.
2.- Definicions i competències dels agents del fet constructiu.
3.- Normativa legal d’aplicació.
4.- Condicions econòmiques.
5.- Condicions tècniques generals d’Instrumentació i Auscultació.
6.- Plec de Condicions Tècniques específiques dels Instruments, la seva Instal·lació i Lectura
7.- Condicions Tècniques Particulars de Partides d’Auscultació
El Tècnic Competent haurà d’utilitzar, per confeccionar el plec de condicions tècniques particulars, el Banc de Preus
d’Auscultació de GISA.
Si calgués crear nous plecs o modificar els existents degut a necessitats de l’Estudi, l’autor de l’ECIA ho proposarà a GISA;
i un cop aprovades per GISA aquestes adaptacions, s’incorporaran al Plec de Condicions Tècniques de l’Estudi.
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Pressupost

Amb l’objectiu de poder-ne realitzar un seguiment adequat i un millor control, el pressupost de l’ECIA s’estructurarà de nivell
superior a inferior, en:
OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
Es diferencien a nivell de SUBOBRA les zones, trams o elements d’obra diferenciats amb auscultació independent.
Com a relació de CAPITOLS del nivell de SUBOBRA s’indica, a mode d’orientació:
Ma d’obra
Auscultació topogràfica
Auscultació geotècnica
Auscultació de l’interior del túnel o estructura (si cal)
Auscultació especial (si cal)
Sistemes
Les ACTIVITATS estan constituïdes per les PARTIDES D’OBRA.
En l'esmentada organització caldrà tenir en compte l'estructuració considerada en el model que facilitarà GISA, i que
s'adaptarà a les necessitats que es derivin del desenvolupament de detall de l’Estudi.
El Tècnic Competent haurà d’utilitzar, per confeccionar el pressupost de l’estudi, el Banc de Preus Base d’Auscultació de
GISA. Aquest Banc serà proporcionat per part de GISA i s’haurà de mantenir la seva estructura
Si és el cas, i sota instruccions de GISA, el pressupost de l’Estudi es podrà veure afectat per un coeficient de despeses
indirectes.
Els elements de l'esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, la qual l’autor haurà de conservar. En
cas que l’autor consideri oportú afegir al pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol modificació en els
existents, aquest haurà d’elaborar una relació amb les descripcions dels nous elements, junt amb una proposta de
justificació, que es lliurarà a GISA. Un cop informada aquesta, es consensuarà amb el Tècnic Competent la necessitat
d’incloure o no de aquests preus i/o modificacions, així com la corresponent codificació i justificació.
La documentació econòmica a adjuntar de l’ECIA (format paper i disquet) és la següent:
-

L’Estat d’Amidaments, incloent el llistat d’amidaments detallats.
Els Quadres de Preus.
El Pressupost i el Resum del Pressupost, amb l’estructuració indicada per GISA; i l’últim full amb els coeficients de
despeses generals, benefici industrial i l’IVA vigent. (indicant lloc, mes i any de redacció i signatura Tècnic Competent
redactor del Estudi)

Per a la confecció de la documentació econòmica, d’acord amb a la metodologia aplicada per GISA per a l’establiment i el
seguiment dels paràmetres de Cost, Temps i Qualitat, s’utilitzarà el mòdul corresponent del sistema TCQ 2000, del que el
Tècnic Competent autor de l’ECIA haurà de disposar.
11.2.5.

Plànols

Aquest document contindrà els plànols de conjunt i detall tenint en compte les condicions tècniques com són els objectes a
auscultar , els accessos, la visibilitat, els serveis afectats, les fases d’obra i altres aspectes que puguin condicionar l’execució de
l’auscultació tant en la fase d’instal·lació com en la fase de presa de mesures..
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S’adjuntaran, segons cas, els tipus de plànols següents:
1.2.3.4.5.-

Plànols de situació amb les característiques de l’entorn.
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla
d’execució real.
Plànols de seccions tipus d ‘instrumentació. Representació cronològica per fases d’execució.
Plànol de detalls d’instal·lació i col·locació dels aparells.
Altres.

12. PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DE L’ECIA. CONTROL DE DOCUMENTACIÓ I
CONFORMITATS
Per tal que la documentació que forma l’ECIA compleixin amb el requisits demanats per GISA, el seu Autor, omplirà i
signarà un llistat de control que li serà facilitat, i que lliurarà amb l’esborrany de l’ECIA.
A títol orientatiu, l’esmentat llistat de control farà referència a les dades emprades contingudes a les directrius sobre el
contingut de l’ECIA, així com d’altra documentació que es cregui convenient.
Així mateix en aquest llistat es farà referència al contingut de l’Estudi, que ha de servir per a fer els seguiment de
conformitats per GISA durant el seu desenvolupament i en el seu lliurament final, de manera que permeti avaluar si en la
redacció de l’ECIA s’ha efectuat un examen tècnicament correcte de cada activitat crítica constructiva, essent aquestes les
que corresponguin entre les que s’indiquen més endavant de forma no exhaustiva. Aquest control s’efectuarà a base d’una
sèrie sistemàtica i progressiva de preguntes condicionants de cada decisió de concepció de la instrumentació i auscultació
en fase de Projecte.
A títol orientatiu, com a activitats crítiques d’Obra Civil, objecte del qüestionari de conformitats d’integració de la
Instrumentació i Auscultació s’indiquen les corresponents a:
-

Excavacions i buidats sota protecció d’elements de contenció
Talussos
Terraplens en terrenys tous
Excavacions subterrànies
Cimentacions profundes clavades/hicades
Cimentacions profundes excavades

A més caldrà que, per a cada una d’aquestes activitats quedi assignada un conjunt de categories de la instrumentació i
auscultació implementada en el sentit de quin és el seu objectiu que persegueixen. Es defineixen tres categories:
-

Instrumentació pròpia del mètode constructiu
Instrumentació pròpia del control de qualitat de l’obra
Instrumentació pròpia del control de l’afectació a tercers

13. PROGRAMA DE TREBALLS PER A LA REDACCIÓ DE L’ECIA
El programa de treballs per a la redacció de l’ECIA s’establirà d’acord amb el programa del projecte constructiu
corresponent. Aquest programa de treballs serà establert per part de GISA i es coordinarà per tant amb les fases del
projecte constructiu generant-se a partir de la resolució d’una xarxa de precedències definides i un lligam entre elles.

14. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
L’ECIA, haurà de lliurar-se des del punt de vista formal, d’acord amb les normes que regulen la presentació del Projecte
Constructiu del qual en formarà part (consultar els apartats corresponents del Plec de Prescripcions per a l’assistència
tècnica a la redacció de Projectes Constructius).
En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada (amb previ avís a GISA)
amb posterioritat al lliurament pel redactor de l’ECIA, aquest haurà de fer arribar a GISA, amb la major diligència possible,
la nova versió de la documentació que hagués canviat.
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Cal advertir que la recepció reiterada de documentació incompleta inclòs suports informàtics incomplets o que no
responguin a la normativa donarà lloc a l’aplicació de les clàusules de penalització previstes.

15. ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS
La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de GISA, és condició obligada perquè l’autor de
l’ECIA pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que depenguin de les primeres.
En la data prevista, l’autor de l’ECIA remetrà a GISA, per a la seva revisió, l’esborrany complet de l’ECIA amb el nombre
d’exemplars i formats que estableixi GISA.
En funció del resultat de la revisió, GISA indicarà al redactor de l’ECIA la realització de les correccions i/o modificacions que
s’hagin de considerar, o si s’escau, n’autoritzarà l’edició.
Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi dins el Programa de
Treballs per a la redacció de l’ECIA, el lliurament definitiu de l’ECIA no sofrirà cap variació respecte a la data prevista; però
si passat aquest termini, no estigués efectuada l’esmentada revisió, la data de lliurament s’ajornaria el període de temps
transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada, fins la data del seu retorn efectiu.
El Tècnic Competent autor de l’ECIA, un cop acceptat l’encàrrec s’obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el
present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no s’acceptarà per part de GISA, cap
unitat de treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats.

16. COHERÈNCIA ENTRE PROJECTES
Degut a la tramificació dels encàrrecs, cal dedicar especial cura a les tasques de normalització i coherència del Projecte
resultant.
El Projectista facilitarà al màxim l’esmentada coherència, atenent-se als criteris unificats que s'estableixin, disposant de la
convenient coordinació amb els projectistes d'altes trams.
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