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1.INTRODUCCIÓ 

 
 
El treball consisteix en la exposició de la metodologia i els procediments específics per a les 
activitats realitzades en una direcció d’obra. 
 
Tota obra precisa de la realització d’una sèrie de comprovacions per tal de controlar i garantir 
que s’ajusta a les finalitats per a les quals ha estat dissenyada, tant des del punt de vista de la 
seva qualitat com des del de la definició de les obres, compliment del contracte o del seu cost. 
 
El present treball exposa els procediments d’informació de les tasques realitzades pel consultor, 
de control de l’execució de les obres i de validació de les propostes del contractista. 
 
Les activitats exposades són una pauta general que no sempre s’han de dur a terme i per tant 
s’han d’aplicar a l’obra tenint en compte les particularitats d’aquesta. 
 
Per complementar els procediments que es realitzen, s’utilitza el cas pràctic de la direcció d’obra 
en la urbanització dels vials a l’entorn del sincrotró i connexió amb la B-30 en l’àmbit del pla 
parcial del centre direccional de Cerdanyola del Vallès. 
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2. CONCEPTES BÀSICS 
 
 
2.1 Obra pública i agents participatius 
 
 
S’entén per obra pública tots els treballs de construcció, ja siguin infraestructures o edificació, 
promoguts per una administració pública (en oposició a l’obra privada) tenint com a objectiu el 
benefici de la comunitat. 
 
Per dur a terme una obra pública és necessari signar prèviament un contracte d’obres on 
s’estableixen les necessitats de l’entitat del sector públic contractant, així com (si s’escau) la 
redacció del projecte corresponent, tal i com s’estableix a l’article 6, relatiu al contracte d’obres, 
del Reial Decret Legislatiu (RDL) 3/20111.  
 
El contracte recull totes les condicions que estableix l’entitat pública contractant en plecs de 
clàusules administratives i tècniques per l’execució de l’obra. Els plecs de clàusules són els 
documents a través dels quals els ens públics regulen els diferents aspectes econòmics, jurídics i 
tècnics d’una contractació pública, i és on es formulen els drets i obligacions de les parts 
contractants. Habitualment, en la contractació administrativa es distingeixen entre els plecs de 
clàusules administratives generals, particulars i els plecs de prescripcions tècniques. 
 
Les formes de contractació poden ser per concurs on es tenen en compte tant els criteris 
econòmics com els tècnics, o per subhasta on s’adjudica per criteri econòmic.  
 
En el Llibre III del RDL 3/2011, s’estableixen els diferents procediments d’adjudicació dels 
contractes en el sector públic. L’adjudicació es pot fer per procediment obert o restringit . En els 
supòsits que indica els articles 170 a 175 (ambdós inclosos) de la norma, es pot seguir el 
procediment negociat, i en els casos que preveu l’article 1802 es pot recórrer al diàleg competitiu. 
Els contractes menors que són aquells d’un import inferior a 50.000 euros quan es tracti d’un 
contracte d’obres o a 18.000 euros en altres contractes, es poden adjudicar directament. Els 
concursos de projectes són una manera de selecció per a la prestació de serveis a través d’un 
jurat neutral i amb la preparació tècnica adequada i s’aplica en els procediments de selecció 
dels contractes de serveis que tenen per objecte l’elaboració de plànols o projectes. 
 
El procediment obert consisteix en què qualsevol empresa interessada pot presentar una 
proposició i resta exclosa tota negociació dels termes del contracte amb el licitador. En el 
procediment restringit, l’òrgan de contractació selecciona les empreses que poden presentar les 
proposicions i està prohibida tota negociació dels termes del contracte amb els sol·licitants o 
candidats.  
 
El procediment negociat pot ser publicitat o no i com a mínim hi haurà tres candidats (sempre 
que sigui possible) i es negociarà amb ells les condicions del contracte. L’adjudicació recaurà en 
el licitador justificadament elegit per l’òrgan de contractació. En el cas de que el procediment 
sigui publicitat es podran presentar totes les empreses interessades. 
 
El diàleg competitiu es pot utilitzar en el cas de contractes particularment complexos quan 
l’òrgan de contractació consideri que l’ús del procediment obert o restringit no permet una 
adjudicació adequada del contracte. En el diàleg competitiu, l’òrgan de contractació dirigeix 
un diàleg amb els candidats seleccionats, prèvia sol·licitud d’aquests, a fi de desenvolupar una o 
diverses solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i que han de servir de base perquè 
els candidats elegits presentin una oferta. 

                                                 
1 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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L’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i 
replantejament del projecte corresponent que ha de definir amb precisió l’objecte del contracte.  
 
Els agents que intervenen en l’obra pública, es descriuen a l’article 5 de la Llei 3/20072 i són els 
següents: 
 

a) “Promotor: l’administració actuant i, més concretament, l’òrgan al qual, per raó de la 
matèria, correspon d’executar l’obra. El promotor decideix, planifica i programa les obres; també 
projecta, tramita i aprova els estudis i els projectes, i construeix, dirigeix, controla i inspecciona les 
obres, en fa el seguiment i resol les incidències que s’hi poden plantejar durant l’execució. Un cop 
acabada l’obra, la rep per a fer-ne el lliurament per a l’ús general o el servei corresponent o, si 
escau, per a fer-ne l’alienació, el lliurament o la cessió a tercers. (…) 

b) Gestor: l’organisme, l’entitat o l’empresa pública que duu a terme les tasques i les funcions 
que li encomana el promotor (…). El gestor ha de mantenir sempre informat el promotor respecte 
a les actuacions encomanades, (…). 

c) Projectista: la persona, natural o jurídica, que redacta els estudis i els projectes d’acord amb 
la normativa tècnica vigent i, si escau, amb el que estableix el contracte. (…) 

d) Director o directora de l’obra: la persona, natural o jurídica, que dirigeix i controla l’execució 
del projecte i, en general, tot el procés de construcció; sobretot comprova i vigila l’execució 
correcta de l’obra. (…). El director o directora de l’obra pot prestar els seus serveis com a 
empleat al promotor o al gestor, o com a professional extern contractat. 

e) Empresa constructora: l’empresa adjudicatària del contracte que assumeix el compromís 
d’executar l’obra amb els mitjans humans i materials necessaris (…). Ha d’executar l’obra 
d’acord amb el projecte aprovat prèviament i les condicions del contracte; també ha de complir 
les instruccions que li donin el director o directora de l’obra i els coordinadors de seguretat i salut 
en el treball. 

f) Delegat o delegada de l’obra: la persona expressament designada per l’empresa 
constructora que n’exerceix la representació davant els altres agents, rep i interpreta les ordres 
rebudes del director o directora de l’obra i les transmet a l’empresa constructora, (…). 

g) Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball en la fase d’elaboració del 
projecte: la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia 
que determina les condicions que ha de complir el projecte, d’acord amb les funcions que 
estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és designada d’acord 
amb el que estableix aquesta mateixa normativa. 

h) Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l’execució de l’obra: la 
persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que 
exerceix, en la fase d’execució de l’obra, les funcions que estableix la legislació en matèria de 
prevenció de riscos laborals, i que és designada d’acord amb el que estableix aquesta mateixa 
normativa. 

i) Oficines o unitats de supervisió de projectes (…). 
j) Laboratoris de control de qualitat: els centres qualificats que presten assistència tècnica en 

l’execució de l’obra, mitjançant els assaigs pertinents de materials, de sistemes i d’instal·lacions. 
k) La resta d’agents que estableix la legislació aplicable, amb les funcions que els són 

atribuïdes.” 
 

                                                 
2 Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública. 
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2.2 Direcció d’obra 
 
 
La direcció d’obra duu a terme la direcció, comprovació, vigilància, valoració i control de 
l’execució correcte de l’obra en condicions satisfactòries de seguretat, eficàcia i qualitat de 
l’obra contractada. Ha de comptar amb els recursos humans i materials necessaris per a exercir 
aquestes funcions. 
 
Segons l’article 44 de la Llei 3/2007 el promotor o gestor, per controlar l’execució correcta de 
l’obra poden fer-ho, mitjançant personal propi degudament qualificat o sota la direcció d’un 
tècnic que tingui la titulació idònia i que compti amb els mitjans tècnics necessaris. 
 
Els treballs de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut s’inicien el dia següent de la 
signatura del contracte i continuen durant el període d’execució de l’obra, més el temps 
necessari establert per realitzar la seva liquidació i efectuar el lliurament de l’estat de dimensions i 
característiques de l’obra executada (EDC o “as-build”). 
 
La direcció d’obra ha d’aconseguir que l’obra es faci bé, d’acord amb els plànols i els Plecs de 
Prescripcions i condicions Tècniques del projecte aprovat, sense afectacions a tercers aliens a 
l’obra, en el termini i el cost previst, i en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i 
respecte al medi ambient. Alhora subministrar la informació necessària al promotor per el 
coneixement sobre l’estat de l’obra, les incidències aparegudes i les previsions de futur. 
 
L’execució de l’obra s’ha de dur a terme d’acord amb els principis generals establerts a l’article 4 
de la Llei 3/2007: 
 

a) “La idoneïtat de l’obra (…). 
b) L’adequació de les opcions escollides a les característiques de l’indret on es situa l’obra i 

la idoneïtat dels mètodes constructius que es proposi d’emprar. 
c) La qualitat dels projectes, dels materials i de l’obra executada. 
d) La seguretat de les persones, especialment de les que executen l’obra, dels veïns i dels 

futurs usuaris, i la protecció de llurs béns. 
e) L’eficiència dels recursos i mitjans invertits en relació amb els resultats assolits. 
f) El compliment de la legislació sobre subcontractació i de la legislació social, (…). 
g) (…) 
h) La informació a les persones afectades i a les entitats i les administracions interessades 

sobre l’execució i el desenvolupament de les obres, (…). 
i) La publicitat dels plans, els programes i els projectes d’obres. 
j) La transparència, la concurrència i la publicitat de tot el procés de contractació.  
k) La informació de les adjudicacions (...). 
l) La sostenibilitat, la protecció del medi ambient i l’eficiència ambiental i energètica en 

totes les fases del procés, (…) 
m) La celeritat en la tramitació dels procediments, l’eficàcia i l’eficiència en l’execució de 

l’obra,(…)”. 
 
 
La direcció d’obra ha de conèixer detalladament com es programa l’obra, com es porta a terme 
i com queda construïda, ajudant al Contractista per que faci les obres tal com estan definides i 
intentar evitar tot el que pugui conduir-lo a no fer-ho. S’ha de mantenir informat el promotor o 
gestor perquè pugui seguir les obres fàcilment i, en cas de dificultats, si ho estimés convenient, 
pogués adoptar les mesures que considerés oportunes.  
 
La direcció d’obra també haurà de deixar constància formal de les dades de l’execució de 
l’obra i de l’obra executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de 
l’obra executada a partir de l’aplicació dels preus contractuals als amidaments que realitzi. 
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També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi convenients, informar de les que 
proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el promotor o gestor. 
 
La direcció d’obra ha de conèixer al detall com executa l’obra el contractista, per tant ha de 
mantenir una comunicació fluïda tant amb el contractista com amb tots els centres de treball 
utilitzats per l’execució. 
 
El contractista ha de lliurar puntualment tota la documentació, d’acord amb el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA), relativa a la recepció de 
subministraments, seguiment dels processos d’execució i comprovació de condicions de 
materials, execució i obra executada a la direcció d’obra que estimarà el grau de compliments 
de les condicions prescrites. 
 
El contingut de la documentació ha de ser normalitzat, és a dir, que ha de tenir uns criteris 
establerts prèviament per ambdues parts que permeti la identificació inequívoca de les dades i el 
seu tractament per part de la direcció d’obra. 
 
La recollida de dades simultànies a l’execució de les operacions poden ser supervisades a peu 
d’obra per la direcció d’obra i aquesta pot disposar de proves de contrast per valorar la 
representativitat de la informació rebuda del contractista. 
 
La direcció d’obra determina mensualment una relació valorada en la que constin els 
amidaments parcials i a l’origen dels treballs realitzats pel contractista. La valoració es regirà per 
allò previst a la documentació contractual acordada entre el promotor i el contractista. En les 
activitats on es presenti alguna d’incidència d’interès pel promotor, la direcció d’obra donarà les 
explicacions adients per documentar el promotor sobre el cas. Un cop establert l’esborrany de 
valoració se li proporciona al contractista perquè en faci les al·legacions que cregui adients. 
 
La direcció d’obra lliurarà un informe mensual al promotor amb la informació i contingut que s’ha 
fixat amb aquest. 
 
Una altra tasca de la direcció d’obra consisteix en proposar a la propietat les modificacions 
d’obra que estimi necessàries, informar de les que proposa el contractista i establir en obra les 
que haurà decidit el promotor o gestor i redefinir-ne les activitats.  
 
Si el contracte així ho estipula, la Direcció d’Obra ha d’elaborar l’Estat de Dimensions i 
Característiques de l’obra executada (EDC o “as build”) i el lliurarà al promotor un cop acabats 
els treballs. 
 
 

2.2.1 Responsabilitats de la direcció d’obra 
 
La direcció d’obra té diverses responsabilitats enumerades a continuació, sense caràcter limitatiu:  
 
- Revisar i aprovar el Pla de treball i el Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) 
elaborats pel contractista. 
 
- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista principal, del que 
disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el sector de la Construcció. 
 
- Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis afectats, comprovar que el 
contractista obté els permisos necessaris i formular amb el mateix l'Acta de comprovació del 
replanteig. 
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- Ha de conèixer les operacions necessàries per l’execució de l’obra o aquelles en les que ha de 
participar.  
 
- Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del projecte, i fixar els detalls de la 
definició de les obres i la seva execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 
 
- Redactar el Pla d’auscultació i el Pla de Contingències (que definirà els nivells d’avís, alerta i 
alarma), si el projecte o l’obra ho requereix. Analitzar i interpretar les mesures d’auscultació i 
control de convergències i actuar en conseqüència. 
 
- Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte de la forma més fidedigna 
possible. Proposar les modificacions d'obra que estimi convenients, informar de les que proposi el 
contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi al promotor. 
 
- Inspeccionar els edificis dins l’àmbit d’acord amb el contractista i amb la planificació de l’obra 
abans d’iniciar les feines si la obra ho requereix. 
 
- Requerir, acceptar o esmenar, si procedeix, els plànols d'obra que ha de formular el contractista 
i establir la documentació formal de constància de les dades de l'obra executada. 
 
- Comprovar que la qualitat dels materials, dels equips i de l’execució de l’obra i de les 
instal·lacions executades sigui la establerta prèviament. En cas d'incompliment, ordenar al 
contractista la seva substitució o correcció, paralitzant les obres si ho estima convenient, donant 
compte al promotor de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les. 
 
- Establir mensualment la relació valorada en la què constin els amidaments parcials i a l’origen 
del treball realitzat pel contractista i facilitar al promotor les dades que li permetin la comprovació 
de les relacions valorades. 
 
- Establir les mesures per controlar el cost de l’obra en cas de desviació econòmica degut a les 
incidències que es produeixin durant l’execució.  
 
- Lliurar mensualment un informe del seguiment de l'obra amb la informació i contingut establert 
amb el promotor.  
 
- A la finalització de l’obra, si el contracte ho requereix, s’ha de lliurar al promotor l'Estat de 
Dimensions i Característiques de l'obra executada (EDC o “as build”) de manera que quedi 
constància exacta d'allò que s'ha construït. Elaborar conjuntament amb el contractista i 
presentar, abans de la recepció de l’obra, la Memòria Final al promotor.  
 
- Comprovar el compliment efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions en 
matèria d’ús de llengües. 
 

2.2.2 Relació entre els agents 
 
 
RELACIÓ DIRECCIÓ D’OBRA - CONTRACTISTA 
 
Tal i com s’ha mencionat anteriorment, ha d’existir un bon contacte entre la direcció d’obra i el 
contractista per conèixer com executa l’obra. 
 
El Plec de Condicions Tècniques Particulars dels Projectes assigna a la direcció d’obra facultats 
per establir instruccions i normatives per tal de regular i normalitzar les relacions i l’establiment i 
comparació d’informació. 
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El contractista informarà a la direcció d’obra de l’organigrama del personal assignat per a 
l’execució de l’obra amb les funcions i responsabilitats de cada un d’ells. Alhora la direcció 
d’obra li comunicarà la seva pròpia organització. La direcció d’obra designarà per cada 
operació prevista, la persona de responsabilitat directe que hagi de tenir contacte amb el 
responsable designat pel contractista. 
 
Les relacions formals de caràcter general es faran sempre entre el director d’obra i el cap d’obra 
del contractista, podent intervenir-hi sense ostentar les seves responsabilitats, personal a les ordres 
d’un o l’altre. 
 
La direcció d’obra convoca les reunions formals a iniciativa pròpia o a requeriment del cap 
d’obra del contractista que haurà de ser atesa o rebutjada amb motiu. D’aquestes reunions, ha 
de quedar constància de manera documentada amb un acta de reunió. 
 
La documentació formal de constància de dades es formularà i firmarà per duplicat per personal 
del contractista i de la direcció d’obra que tinguin assignades facultats en l’obra a la qual es 
refereixen les dades i que hagin participat en la recollida d’aquestes. 
 
Les relacions entre persones d’una i altra organització que tinguin assignades facultats per tractar 
el tema al qual es faci referència tindran caràcter informal. Si en algun cas, s’estima oportú deixar 
constància escrita ho comunicaran respectivament, al director d’obra o al cap d’obra del 
contractista perquè ells mateixos en formulin els escrits. 
 
El contractista realitzarà un informe diari on farà constar els treballs a realitzar durant el dia, 
personal i mitjans assignats i classe i quantitat aproximada del treball a realitzar. En el mateix 
informe o en un de similar farà constar els talls en què es preveu treballar a l’endemà. 
 
Un altre informe diari que ha d’entregar el contractista és de materials i productes elaborats que 
han entrat a cada tall el dia anterior a l’obra. 
 
A més, el contractista realitzarà un informe diari amb la recollida de mostres, els resultats dels 
assaigs “in situ” i els dels assaigs de laboratori. 
 
 
 
RELACIÓ PROMOTOR – DIRECCIÓ D’OBRA 
 
 
El promotor o gestor assigna totes les facultats a la direcció d’obra per la gestió del contracte 
que ha de ser d’obligat reconeixement per part del contractista. D’altra banda, el promotor pot 
intervenir o participar directament en la direcció d’obra. 
 
La relació verbal entre el promotor i la direcció d’obra, excepte pel que és la documentació 
sistemàtica de la informació de seguiment de l’obra, serà entre la gerència del promotor i la 
direcció d’obra i la correspondència sempre serà entre el director d’obra i la gerència del 
promotor de forma que quedi constància escrita. 
 
La direcció d’obra lliurarà al promotor la valoració mensual tenint en compte que haurà de servir 
de base per tal que el promotor formuli la seva certificació. 
 
La direcció d’obra lliurarà l’informe mensual que haurà d’aportar, de forma genèrica, informació 
sobre l’estat actual de l’obra, i les activitats i tasques desenvolupades durant el mes, el seguiment 
econòmic i temporal mensual, el seguiment de la qualitat i medi ambient de l’obra. 
 
A l’acabament de l’obra, es lliurarà el projecte d’Estat de Dimensions i Característiques de l’obra 
executada (EDC) que reflectirà els plànols i documents definitoris de la seva execució real. 
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Si el promotor ho determina, la direcció d’obra amb el contractista adjudicatari conjuntament, 
redactarà una memòria final sobre el desenvolupament i l’execució de l’obra principal amb totes 
les seves modificacions. 
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3. ACTIVITATS EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
 
 
 
De totes les reunions convocades durant el procés de l’execució de l’obra, n’ha de quedar 
constància per escrit, mitjançant un Acta de reunió. 
 
L’acta de reunió és un document per deixar constància de les deliberacions i els acords presos a 
la reunió. 
 
En aquest document hi ha de constar una identificació de l’obra, data i hora, lloc o ubicació de 
la reunió i el motiu de la mateixa. S’haurà d’especificar els assistents i les empreses a les que 
representen i el seu càrrec. Es transcriuen els punts de l’ordre del dia previstos i en el cas de que hi 
hagi alguna modificació, s’hi ha de fer constar. Es pot prescindir d’aquest apartat quan els punts 
de l’ordre del dia s’indiquin, com a títols d’apartat, en els temes tractats a la reunió. Es redacten 
de forma esquemàtica i concisa els temes que es tracten, així com la solució adoptada, l’acord 
pres o la resposta dels interessats. Si s’escau, s’enumeren els punts tractats en reunions anteriors 
que queden pendents. 
 
A l’acta de reunió ha de constar la datació (signatura dels representants de cada part presents a 
la reunió) i el vistiplau (s’indica a la dreta de les signatures, amb el nom, càrrec i empresa amb la 
signatura) si és necessari. 
 
En les actes de les reunions d’obra es generaran ordres del dia amb, es poden tractar, sense ser 
limitatius els apartats específics següents: 
 
• Incidències en el seguiment temporal i econòmic 
• Modificacions de projecte i definicions de detall 
• Serveis Afectats 
• Treballs executats des de la darrera reunió 
• Treballs previstos fins la propera reunió 
• Incidències de control de qualitat i control de execució 
• Seguretat i Salut 
• Temes pendents de reunions anteriors 
• Relacions amb tercers 
• Varis 
 
 

3.1 Activitats prèvies a l’execució de l’obra 
 

3.1.1 Informe previ i/o auditoria inicial 
 
Previ a l’inici de l’obra s’ha de realitzar una revisió inicial del projecte per assegurar la viabilitat i 
adoptar possibles carències, imprecisions o defectes, es a dir, la revisió i avaluació del projecte 
licitat per informar de les possibles incidències que poden influir en el desenvolupament de les 
obres i proposar unes mesures que minimitzin o contrarestin aquestes incidències. 
 
Un cop l’obra està contractada i en fase d’execució, les possibles carències o canvis en el 
projecte solen tenir repercussions negatives pel promotor en termes de costos i terminis. És 
considerablement més senzill i econòmic i evita futurs conflictes, la realització d’una auditoria 
prèvia. 
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En aquest informe es comprova el suficient nivell de definició, la revisió i possible correcció del 
Plec de Prescripcions tècniques particulars i del pressupost, el contrast dels dimensionaments 
estructurals, el compliment de normes exigibles i l’incompliment o inexistència de les mesures 
correctores d’Impacte Ambiental. Si s’han de fer modificacions d’obra necessàries per fer-la 
construïble, s’elaborarà una proposta al promotor, i si s’escau, un informe de les propostes de 
modificacions que formuli el contractista. 
 
L’auditoria inclourà, com a mínim els següents apartats: 
 
- Antecedents: Descripció de l’encàrrec i la tramitació del projecte, autoria i dades genèriques. 
 
- Objecte de l’informe: Anàlisi de l’estat de la licitació, i de la metodologia d’anàlisi aplicada al 
projecte concret. 
 
- Revisió formal del contingut del projecte: Comprovar la presència de tots els documents, 
continguts dels annexes a la memòria, aspecte formal dels plànols (escales, caixetins, ...), anàlisi 
de l’índex de la memòria i dels plànols, presència de tots els amidaments, i documents del 
pressupost, índex del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, etc. 
 
- Revisió d’aspectes conceptuals del projecte: Es revisarà especialment l’acompliment dels criteris 
i Plecs del diferents agents i entitats municipals i la presència i acompliments dels preceptius 
informes sobre el projecte. 
 
- Avaluació dels documents del projecte: Revisió exhaustiva de tots els apartats i documents del 
projecte amb indicació de tots els aspectes que a criteri de l’auditor requereixen un aclariment o 
rectificació, o poden donar lloc a diferències d’interpretació durant l’execució de les obres, amb 
especial detall dels aspectes relatius als plànols i pressupost. 
 
- Conclusions: Resum de les incidències que, previsiblement poden influir en el desenvolupament  
de les obres i una proposta de mesures per tal de minimitzar o contrarestar els possibles efectes 
indesitjables per l’execució. 
 
- Quadre Resum: Es farà un quadre resum de forma que, de la manera més intuïtiva i gràfica 
possible es pugui realitzar una visió global de la idoneïtat del projecte. 
 
- Comprovació d’amidaments: Comprovació d’aquells que siguin més significatius en l’import 
total del pressupost amb indicació de l’amidament de projecte, l’amidament resultant de la 
comprovació i la diferència econòmica resultant. 

 

3.1.2 Documentació 
 
Previ a l’inici d’obra, per tal d’informar al promotor i controlar la documentació generada 
s’estableix un full de control amb tota la documentació administrativa requerida indicant la 
necessitat d’existència del document, data de generació i responsable del seu redactat, així 
com els destinataris del document. Aquest document, previ vistiplau de la propietat, es distribuirà 
a tots els agents. 
 
La direcció d’obra mantindrà arxivats en format digital i paper la documentació i vetllarà per que 
es respectin el terminis de lliurament i de la seva distribució. 
 
La documentació necessària prèvia a l’inici de l’obra és la següent: 
 
- Nomenament i assumeix: El nomenament és un document de la propietat que fa constar la 
empresa que farà la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i salut, podent ser aquestes 
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diferents. El director d’obra i el coordinador de seguretat i salut entreguen un document visat pels 
col·legis corresponents en els quals assumeixen la direcció o la coordinació de la seguretat i salut 
de l’obra a executar.  
 
 
- Llibre d’ordres i assistències: la direcció d’obra fa entrega al contractista un llibre d’Ordres i 
Assistències en el qual s’anoten totes aquelles ordres que la Direcció d’obra cregui oportú donar-li 
a través del Cap de l’Obra o d’una persona responsable, sense perjudici de les que es lliuren per 
ofici quan cal, sota de les quals signa com a senyal d’estar-ne assabentat. 
 
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: 
a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; 
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.) 
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra 
c) les recepcions dels materials 
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels 
treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc. 
i) el desenvolupament de l’obra 
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista 
 
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com 
les que figuren en el Plec de Condicions. 
 
- Comunicació d’obertura d’un centre de treball: A les obres de construcció incloses a l'àmbit 
d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, la comunicació d'obertura del centre de 
treball ha de ser prèvia al començament del treball i s'efectuarà únicament pels empresaris/àries 
que tinguin la condició de contractistes d'acord amb la citada normativa. En aquest cas, la 
comunicació d'obertura, ha d'estar actualitzada i es comunicarà complimentant l'apartat A i B 
del model oficial, al que cal adjuntar el pla de seguretat i salut en el treball així com la seva  
aprovació. 
 
- Pla de vigilància ambiental (PVA): Aquest document és necessari si el projecte ho requereix. El 
Pla de Vigilància Ambiental té com a objectiu establir un sistema que garanteixi el compliment 
de les indicacions i mesures –preventives, protectores, correctores compensatòries i alternatives- 
contingudes en l’Estudi d’Impacte Ambiental. L’execució del PVA és responsabilitat del promotor, 
que ho durà a terme amb personal propi o mitjançant assistència tècnica. Es nomenarà una 
Direcció Ambiental d’Obra que es responsabilitzarà de la realització del PVA, de l’emissió 
d’informes tècnics periòdics sobre el grau de compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental i 
de la seva remissió a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental. El contractista 
nomenarà un Tècnic de Medi Ambient que serà el responsable de l’execució de les mesures 
correctores i de proporcionar al promotor la informació o els mitjans necessaris pel correcte 
compliment del PVA.  
El PVA s’estableix mitjançant un pla en el que es defineixen els aspectes concrets que seran 
objecte de vigilància i control, així com la metodologia general i específica a aplicar. 
Per a l’aprovació del Pla per part del promotor, el coordinador mediambiental ha de realitzar un 
informe de conformitat del PVA.   
Cal tenir en compte, que el PVA és un document obert, el qual pot ser ampliat o modificat al llarg 
de l’obra, segons es cregui convenient per part de la propietat o per la mateixa direcció d’obra. 
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- Pla de seguretat i salut (PSS): El contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut (PSS) en el 
que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l'estudi o estudi bàsic, 
d'acord amb el seu propi sistema d'execució d'obra. En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi, amb la corresponent 
justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. 
Per a l’aprovació del Pla per part del promotor, el coordinador de seguretat i salut realitza un 
informe relatiu a l’aprovació del PSS.   
El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb el procés d'execució de 
l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg 
de l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució d'obra.  
 
- Llibre d’Incidències: El coordinador de seguretat i salut fa entrega del llibre d’incidències al 
representant de l’adjudicatària del contracte d’obra. Quan s’efectua una anotació al llibres, el el 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui necessària la designació de 
Coordinador, la Direcció Facultativa, ha de notificar al Contractista afectat i als representants 
dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les advertències o 
observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels 
treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunica a l’autoritat laboral competent en un 
termini de vint-i-quatre hores. 
 
- Pla de Control de Qualitat (PCQ): El PCQ defineix i programa una sèrie d’operacions de control 
(inspeccions i assaigs) per tal d’assolir els nivells de qualitat mínims exigibles recollits al Plec de 
Condicions Tècniques de l'obra (PCT). La direcció d’obra estudiarà el Pla d’Autocontrol del 
contractista i proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les 
necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PCQ ha de ser un document viu, que permeti la 
seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de 
processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. 
La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució  com per la qualitat 
intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant 
estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. 
Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la direcció 
d’obra. 
 
- Pla d’Obra: El Pla d’Obra tracta de definir el calendari d’execució d’un conjunt d’activitats. El 
contractista entrega el Pla d’Obra, que tenen previst seguir, a la direcció d’obra per poder-lo 
revisar i informar a la propietat. La direcció d’obra analitza la viabilitat d’aquest i avalua els 
mitjans humans i materials proposats per l’execució de l’obra. El promotor pot imposar la 
introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions, sempre que no 
contravinguin les clàusules del contracte. 
El Pla d’Obra s’ha d’anar actualitzant durant l’execució de l’obra per saber en tot moment el 
temps previst d’execució i possibles canvis. 
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3.1.3 Altres activitats 
 
S’han de revisar les afectacions de serveis i els permisos necessaris, i per això és convenient 
disposar de la informació de totes les companyies de servei que permetin confirmar la solució del 
projecte i la caducitat dels pressupostos. 
 
Quan l’obra a executar afecta a altres administracions públiques (local, autonòmica, estatal, 
comunitària...), s’haurà de demanar confirmació a aquests de les solucions adoptades que 
preveu el projecte. La direcció d’obra coordinarà aquestes solucions. 
 
En el cas de que l’execució de l’obra pugui produir alguna afectació a particulars, serà desitjable 
mantenir reunions informatives amb els representants veïnals, (Associacions de veïns, de 
comerciants, ...) per mitjà dels Ajuntaments per tal de portar un seguiment de la incidència de les 
obres en el veïnat. 
 
3.2 Activitats durant l’execució de l’obra 
 

3.2.1 Acta de Replanteig 
 
Un cop aprovat el projecte i previ a la licitació s’ha d’efectuar el replantejament de l’obra per 
comprovar-ne la realitat geomètrica i la disponibilitat dels terrenys per a la seva execució. 
 
L’Acta de Replanteig és un document contractual redactat un cop l’administració encarregada 
de les obres i la direcció d’obra, en presència del contractista, efectua la comprovació del 
replantejament. 
L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta de comprovació de replantejament dins 
el termini que es consigni en el contracte. 
 
A l’acta es fa constar que les obres a executar s’adapten plenament al projecte de 
contractació, que estan dins els marges admissibles definits en el projecte, que es disposa 
d’autorització dels terrenys necessaris i que no apareixen impediments o servituds no considerats 
que puguin afectar-les. 
 
Aquesta acta ha de ser signada per les parts interessades i s’ha de remetre un exemplar a l’òrgan 
de contractació, un altre s’ha de lliurar al contractista i un tercer a la direcció. 
 
Amb la signatura de l’acta de replanteig s’autoritza al contractista l’inici dels treballs una vegada 
s’hagi notificat l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut i el Pla mediambiental, i forma part 
integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
 
A l’acta també s’ha de reflectir qualsevol incidència que es consideri rellevant i que no perjudiqui 
el normal desenvolupament de l’obra. Si el contractista realitza observacions que puguin afectar 
l’execució de l’obra, la direcció d’obra, un cop considerada les observacions, ha de decidir 
iniciar o suspendre el començament de l’obra justificant-ho en la mateixa acta. 
 
Si amb la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat de introduir modificacions en el 
projecte, la direcció d’obra ha de redactar, sens perjudici de la tramesa immediata de l’acta, 
una estimació raonada de l’import de les modificacions. 
 
A l’acta de comprovació de replanteig es manifesta que es compleix amb el que disposa l’article 
142 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat mitjançant 
Reial Decret legislatiu 2/2000 de 16 de juny i d’acord amb els articles 1394 i 1404 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
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3.2.2 Serveis afectats  
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. El 
contractista ha de sol·licitar a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols 
de definició de la posició dels serveis afectats. 
 
La direcció d’obra ha de vigilar que el contractista, basant-se amb els plànols i dades disponibles 
o mitjançant el reconeixement in situ, localitza i protegeix els serveis afectats existents abans 
d’iniciar l’execució de l’obra.  
 
Un cop localitzats tots els serveis el contractista, amb la conformitat de a direcció d’obra, sol·licita 
a de l’empresa i organismes corresponents el desviament dels serveis. 
 
La direcció d’obra ha de controlar en el cas que sigui necessari executar determinades unitats 
d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents o reposició de serveis 
afectats, el contractista empra els mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera 
que s’eviti la possible interferència i risc de qualsevol mena. La constructora ha de prestar l’ajuda 
necessària a les empreses de serveis, si cal, amb la finalitat d’accelerar les obres.   
 
La direcció d’obra ha de fer un recull de la informació proporcionada per les companyies, així 
com les solucions adoptades per aquestes sobre els serveis afectats. 
 

3.2.3 Control de Qualitat 
 
La direcció d’obra ha de controlar l’execució de cada unitat d’obra mitjançant les inspeccions 
de l’equip tècnic i el laboratori homologat. Es realitzen les comprovacions necessàries per garantir 
que l’obra s’executa conforme al projectat en termes de qualitat, definició, normatius i 
econòmics. 
 
Cal coordinar la inspecció amb la execució dels assajos normalitzats. Si es disposa a les obres de 
l’expedient d’assajos realitzats i el programa d’assajos previstos pot ser possible realitzar un cert 
seguiment de la qualitat de la obra a partir dels resultats obtinguts i del nivell de control existent.  
 
El Control de Qualitat que s’ aplica a l’obra comprèn els tres conceptes següents:  
 

 Control de Qualitat de Execució  
 Control de Qualitat Geomètric  
 Control de Qualitat de Materials i Equips  

 
 
CONTROL DE QUALITAT D’EXECUCIÓ 
 
Pel control de qualitat d’execució es realitzen inspeccions in situ de les activitats de l’obra. Les 
inspeccions permeten examinar que l’obra s’executa segons el projecte i amb els medis 
suficients, que les activitats s’executen en l’ordre correcte i que es realitzen els assaigs 
normalitzats. 
 
Els procediments d'execució de les unitats d'obra, excepte indicació contrària, són especificades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte. Tot i això, la direcció d’obra ha de definir en 
cada moment les condicions d’execució de cada activitat i garantir la correcta execució de 
l’obra segons el projecte i/o les modificacions aprovades i les normatives d’obligat compliment. 
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CONTROL DE QUALITAT GEOMÈTRIC  
 
Amb el Control geomètric de l’obra s’assegura mitjançant una topografia adequada que els 
replantejos es fan correctament i l’obra s’executa segons el projecte aprovat. S’analitzen i 
verifiquen les dades obtingudes amb mitjans propis o lliurades pel contractista proposant si 
s’escau les mesures correctores adients. 
 
El contractista ha de dur a terme el replantejament i la comprovació posterior de característiques 
geomètriques de l’obra executada. Previ el replanteig és necessària una definició geomètrica del 
projecte o, en alguns casos, l’establerta per el contractista segons la indicació de la direcció 
d’obra. Les dades de definició i de comprovació dels punts, que serveixen per a la definició de 
l’obra i el seu control de condicions geomètriques, les ha de lliurar a la direcció d’obra. Aquesta 
determina la forma que necessita les dades per facilitar el seu arxiu, processament i anàlisi.  
La direcció d’obra recull les dades de contrast que creu necessàries per comprovar la fiabilitat de 
les lliurades pel contractista i l’acompliment de condicions geomètriques de l’obra executada. 
 
CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS I EQUIPS 
 
Durant l’execució de l’obra es porta a terme el control precís de tot els materials, unitats d’obra i 
equips que s’utilitzin i/o hi participin, per tal que compleixin les qualitats exigides en els documents 
contractuals del projecte. 
 
Quan per l’execució de l’obra no hi ha contrast, és a dir hi ha un únic laboratori, la direcció 
d’obra és l’encarregada del seguiment i actualització del Pla d’assaig i també és el responsable 
de l’encàrrec dels assaigs, la comprovació de la recepció dels resultats i l’anàlisi d’aquests. Els 
assaigs han de ser efectuats per laboratoris acreditats en totes les àrees a controlar. 
Si per l’execució de l’obra la direcció d’obra disposa de un laboratori de contrast, realitzarà els 
assaig que estimi oportuns per verificar la validesa dels assaigs d’autocontrol de la constructora. 
 
El contractista proporciona els certificats de Garantia de Qualitat dels subministradors 
corresponents dels materials o plantes que siguin demanats per la Direcció d’Obra, podent 
aquesta reduir els assaigs d’acord amb la normativa corresponent si existeix. Els certificats han de 
ser conformes a les normes europees relatives a la certificació. 
 
Abans de començar cap treball la direcció d’obra defineix o dona la conformitat del pla de 
control de qualitat de totes les activitats de l’obra, fent especial èmfasi en les obres de formigó, 
terres i paviments, es divideix l’obra per lots o unitats de control i es prepara una llista dels assaigs 
a realitzar. Aquesta llista pot ser actualitzada i modificada, si es considera necessari, durant 
l’execució de l’obra.  
 
La direcció d’obra fa el seguiment de la realització dels assaig, dels resultats obtinguts l de la 
relació d’assaigs realitzats i previstos per cada un dels lots d’assaig. La Direcció d’obra a de vigilar 
que als assaigs quedi clarament identificat a quin element d’obra pertanyen i establir el temps 
màxim de lliurament dels resultats un cop recollida la mostra,i també que s’executen segons la 
norma. Amb els resultats s’analitza si els materials i l’obra executada acompleixen les condicions 
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 
 
 
Es disposarà una base de dades per el tractament de totes les dades que es desprenen del 
control de qualitat, permetent l’anàlisi estadístic dels resultats i la seva representació en gràfics o 
llistat depenent dels casos. Es facilita un llistat de les incidències existents en control de qualitat, 
que permet la presa de decisions sobre actuacions correctores a realitzar, registrant 
conjuntament amb la incidència la mesura proposta. 
 
Les operacions bàsiques per al control de qualitat són la inspecció in situ de l’obra, l’assaig 
normalitzat i la topografia. Aquestes s’han de complementar doncs és tan important el resultat de 
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l’assaig com la comprovació de les condicions correctes d’execució i de l’ordre correcta 
d’execució de les diferents activitats. 
 
Per la identificació i el seguiment de les activitats, l’obra es divideix amb lots de forma que 
qualsevol dada relativa a les inspeccions i assaigs que es generi durant la execució de la 
mateixa, pugui quedar integrat unívocament en aquests. D’aquesta manera, qualsevol persona 
implicada en l’obra identificarà amb la mateixa nomenclatura cadascú dels lots. 
 
Els LOTS estan constituïts per una determinada quantitat d’una unitat d’obra, que es sotmet 
conjuntament a inspeccions i assaigs d’acceptació, la qual es suposa executada en unes 
condicions homogènies, i per tant els resultats de les inspeccions i assaigs que es realitzen sobre 
mostres aleatòries per a decidir sobre la seva validesa, poden ser aplicables al conjunt del lot. 
 
Per a cada activitat la inspecció de la direcció d’obra ha de comprendre un control previ de 
definició o preparació de l’activitat a realitzar, un control d’execució durant el desenvolupament 
de l’activitat i un control de confirmació o acceptació un cop finalitzada l’activitat. 
 
És molt important abans de l’inspecció de una activitat saber com s’ha d’executar i quins punts 
són imprescindibles de control. 
 
Per a l’establiment del control de qualitat s’ha de tenir en compte l’ordre en que es desenvolupa 
el procés constructiu. Per cada una de les fases de l’obra s’estableixen els punts d’inspecció a 
realitzar i els assaigs corresponents. 
 
Els capítols bàsics d’una obra (poden haver-hi obres amb característiques singulars que ocasionin 
excepcions) són les següents: 
 
1. Comprovació prèvia al acta de replanteig. 
2. Moviment de terres i formació de l’esplanada. 
3. Formació del clavegueram i dels encreuaments de calçada. 
4. Implantació de serveis. 
5. Subbase granular. 
6. Ferm. 
8. Pavimentació. 
9. Senyalització, jardineria. 
 
A continuació s’explica per a cada activitat el control de qualitat a seguir.  
 
 
1. Comprovació prèvia al Acte de replanteig: 
 
La finalitat del replanteig de les obres es la de definir sobre el terreny la execució del projecte i de 
materialitzar-hi les referències que resultin necessàries. 
 
El replanteig correcte d’un projecte exigeix la materialització de la vialitat sobre el terreny 
mitjançant la col·locació d’estaques o referències que indiquin la situació de l’eix i de les caixes o 
bores de talús, tant en zones de desmunt com en zones de terraplè. La materialització d’aquests 
punts es farà segons els perfils transversals del projecte de la obra, a unes distàncies determinades 
(normalment cada 20 metres). 
 
Control previ 
 
Abans de replantejar l’obra s’ha de comprovar la disponibilitat dels terrenys per l’execució de 
l’obra, especialment als límits d’actuació, i dels terrenys de les servituds de pas. 
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Control de confirmació 
 
Un cop replantejat sobre el terreny els punts de la vialitat cal comprovar, per tal d’assegurar que 
el projecte constructiu s’adapta a la realitat, els següents aspectes com a mínim: 
 
- Les connexions amb els vials existents ja que poden determinar canvis en planta o rasant 
deguts a la necessitat de connectar els vials, també s’ha de comprovar la compatibilitat de les 
definicions del projecte en relació amb les possibles infraestructures existents. 
 
- Tots els serveis afectats dins l’àmbit de l’obra estan reflectits en el projecte. S’han d’integrar tots 
els treballs de desviament o de substitució dels serveis afectats en el programa d’execució de les 
obres i preveure-ho amb el temps suficient per evitar que interfereixin en l’execució normal de 
l’obra. 
 
- Els elements a conservar (edificacions, arbrat, elements de possible valor, ...) s’han de senyalitzar 
per evitar possibles errors i vigilar que no condicionen l’execució de l’obra. 
 
- En el cas d’urbanitzacions, la rasant entre els espais públics (carrers, places, ...) i els espais 
parcel·lats (solars, finques, edificis ...). 
 
 
2. Moviment de terres i formació de l’esplanada: 
 
S’entén per moviment de terres i formació de l’esplanada, els treballs d’excavació en desmunt i 
reblert en terraplè necessaris per a formar la línia d’esplanada de les diferents seccions o perfils 
dels vials. 
 
Les activitats bàsiques del moviment de terres són l’excavació per a rebaix del terreny i el 
terraplenat. 
 
L’esplanada ha de tenir suficient capacitat portant com per a resistir les càrregues que li 
transmetrà el paviment. Per tant, en aquesta fase de l’obra s’hauran de controlar els tres factors 
determinants de la capacitat portant, que són: la qualitat dels sòls, la seva compactació i les 
condicions de drenatge. 
 
 
Control previ 
 
Per a poder començar amb els treballs d’excavació i terraplenat s’ha de realitzar l’esbrossada i la 
retirada de terra vegetal, excepte quan el projecte o la direcció d’obra consideri el contrari, de 
la zona d’actuació. 
 
Per a evitar afeccions innecessàries es realitza una planificació acurada de l’obra i dels seus 
accessos. Amb això s’estableix una sèrie de camins d’entrada i circulació dintre de l’obra i 
s’estableix els abassegaments. 
Durant l’obra s’ha de circular per aquests camins marcats i s’ha delimitat tant els abassegaments 
com l’àmbit d’obra perquè la superfície afectada no s’incrementi de forma innecessària. 
 
La neteja i esbrossada del terreny consisteix en la retirada d’arbres, soques, bardissa, runes, 
escombraries o qualsevol altre material indesitjable. Els pou i forats que apareguin i els que 
resulten de l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han de reblir amb terres del mateix terreny, 
compactar homogèniament i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. S’han de traslladar a 
un abocador autoritzat tots els materials que la direcció d’obra no consideri útils. La gestió dels 
residus s’estableix en el PVA revisat per el tècnic mediambiental de la direcció d’obra. 
 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 19 

La terra vegetal a reutilitzar s’ha d’apilar en zones aprovades per el coordinador mediambiental i 
garantir la seva conservació. La terra vegetal sobrant s’abassega segons l’establert en el pla de 
vigilància ambiental o en els plans específics durant les obres per evitar abocaments incontrolats. 
Abans d’iniciar el transport de terres als aplecs es té que delimitar perfectament la zona amb 
aprovació del tècnic mediambiental de la direcció d’obra i procedir a la seva caracterització 
per garantir la seva reutilització amb el pla de control que estableixi la direcció d’obra. En cas 
que apareguin moltes restes de demolició o altres residus, aquestes terres són retirades a 
abocador. 
 
En tot cas es caldrà ajustar al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Control geomètric, Amidaments i Abonaments de l’esbrossada 
 
Es col·loquen punts fixes de referència exterior al perímetre de la zona d’actuació, als quals s’hi 
ha de referir totes les lectures topogràfiques. 
 
Abans de qualsevol activitat s’obté un taquimètric dels límits d’actuació així com dels elements 
que es creguin necessaris. Amb aquestes dades es pot comprovar que es treballa dins l’àmbit 
d’actuació  i deixar constància dels elements existents. 
 
Un cop executada l’esbrossada amb els equips topogràfics necessaris es prenen el perfil 
longitudinal de l’eix i els perfils transversals a una distància que la direcció d’obra cregui 
necessaris, normalment cada  20 metres, que serveixen de base per a la medició dels moviments 
de terres que s’executen. 
Executada la retirada de la terra vegetal es tornen a agafar els perfils per a poder realitzar els 
amidaments, si l’abonament és per volum (m3)amb la superposició dels perfils tranversals previ i 
post la retirada de terra vegetal  s’obté el volum de terres. En el cas que l’abonament es per 
superfície (m2) l’amidament el podem obtenir dels perfils o amb la superfície dels límits. 
 
L’esbrossada del terreny s’abona d’acord amb l’indicat en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. Si en el Plec no fa referència al abonament d’ aquesta unitat, s’entén que està dins 
l’excavació. Les mesures de protecció de la vegetació no són objecte de un abonament 
independent, tampoc s’abona l’esbrossada del préstecs. 
 
 
 
2.1 Excavació  
 
L’excavació consisteix en el conjunt d’operacions per excavar i anivellar les zones on ha de 
assentar-se el vial, incloent la plataforma, talussos i cunetes, préstecs i el transport del material en 
zones d’abassegament o de l’obra. 
 
Les obres d’excavació s’ajusten a les alineacions, pendents, dimensions i altre informació que 
apareix en el projecte i en casos particular las que determini la direcció d’obra. La direcció 
d’obra ha d’aprovar l’inici de qualsevol excavació i el sistema d’execució previst per el 
contractista.  
 
Durant l’execució de l’obra si el contractista estima necessari l’explotació d’un préstec ha de 
comunicar a la direcció d’obra l’obertura del préstec amb suficient antelació per a poder 
mesurar el volum i dimensions sobre el terreny no alterat i en cas de ser un préstec no previst en el 
projecte (préstec autoritzat) per a poder realitzar els assaigs necessaris per a la seva aprovació. 
Els “préstecs autoritzats” són seleccionats per el contractista i autoritzats per el Director de les 
Obres, i és responsabilitat del contractista la obtenció de la autorització legal, contractes i 
permisos per a l’excavació. 
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Sempre que sigui possible els materials obtinguts de l’excavació s’utilitzaran per la formació de 
terraplenats i altres fixats en el projecte i es transportaran directament a les zones previstes de 
l’obra. El material excavat no aprofitable, previ autorització de la direcció d’obra, es transportarà 
a abocadors autoritzats. Els abocadors per aquests materials estan definides en el projecte o en 
zones autoritzades per la direcció d’obra proposades per el contractista que tindrà que obtenir 
els permisos necessaris. Totes les zones d’abocadors han de ser reflectides en el pla de vigilància 
ambiental i amb la supervisió del coordinador mediambiental de la direcció d’obra. 
 
 
Control d’execució 
 
Abans de començar el moviment de terres cal establir les cotes d’excavació per assegurar 
d’aquesta manera la continuïtat dels treballs, en el cas de necessitar zones de préstecs i/o 
abocadors cal determinar aquestes àrees. 
 
La inspecció visual del terreny ens permet localitzar les zones on trobem canvis de materials, la 
qual cosa implica canvis de les característiques geotècniques del terreny, i determinar els assaig 
necessaris per conèixer la qualitat del sòl; també ens permet detectar zones inestables de petita 
superfície (bosses d’aigua, argiles expandides,turbes,etc.) que s’han de sanejar. 
 
S’ha de controlar que es preveu un sistema de desguàs per tal evitar l’acumulació d’aigua dins 
l’excavació. 
 
Un cop finalitzat l’excavació de préstecs i talussos s’ha de comprovar que s’acondicionen de 
forma que no perjudiqui l’aspecte general del paisatge i compleixin la normativa respecte un 
possible impacte ambiental. 
 
També finalitzada la excavació s’ha de realitzar una inspecció visual del material que apareix a 
la esplanada, en cas de que sigui inadequat es pot requerir la retirada d’aquest material i 
substituir-lo per un reblert apropiat. 
 
 
Control geomètric 
 
L’equip de topografia permet comprovar el pendent dels talussos especificats en el projecte o 
per la direcció d’obra i controlar que no s’excava més enllà de les dimensions i cotes establertes. 
 
Si es produeix una sobreexcavació la direcció d’obra pot obligar al contractista al reblert 
d’aquest amb les especificacions que estimi oportunes. 
 
Control de qualitat 
 
Cal realitzar els assaig per identificar els sòls excavats per a poder-los classificar segons el PG-3, o 
una altre instrucció, i per tant conèixer la qualitat del sòl. La identificació del sòl ens permet saber 
si el material excavat en desmunts o en préstecs és útil per a l’obra, o bé s’ha de transportar a un 
abocador. 
Si es creu que el material que apareix un cop acabada l’excavació es inadequat cal realitzar 
una identificació d’aquest sòl. 
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Amidament i abonament 
 
Quan les excavacions ha acabat, i abans que es realitzi cap rebliment, es prenen els perfils 
necessaris que superposant-te’ls amb els que teníem de base (un cop l’esbrossada) podem 
treure el volum (m3)de material excavat. 
 
Si quan s’arriba a l’esplanada aquesta s’ha de substituir per un material més adequat es prendran 
perfils transversals abans i desprès de la excavació i el reblert. 
 
No s’abonaran els excessos d’excavació sobre les seccions definides en el projecte ni els reblerts 
compactats que siguin necessaris per reconstruir la secció ordenada o projectada. 
 
Control d’acceptació 
 
Les toleràncies del acabat estan definides en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o les 
que estableix la direcció d’obra. Les toleràncies d’execució fixades fan referència al nivell i 
pendent dels talussos, les dimensions de rebaix del terreny i en la superfície d’esplanació la 
diferencia de cotes entre l’executat i el projectat. 
 
2.2 Reblert 
 
El terraplè consisteix en el conjunt d’aportacions de reblert, estesa i compactació de terres, per 
capes, per a crear una plataforma per assentar el ferm del vial. L’execució de la unitat d’obra 
inclou la preparació de la superfície de recolzament del reblert, la estesa de una capa, la 
humidificació o secat d’aquesta i la posterior compactació fins aconseguir una densitat i 
deformació exigida en el projecte. Les tres últimes operacions es reiteren tants cops com sigui 
necessari per assolir la cota d’esplanació. 
 
Si la plataforma es realitza amb materials petris llavors estarem parlant de pedraplens. El pedraplè 
tot i que les operacions de posada en obra són similars als terraplens les característiques 
geotècniques són diferents en conseqüència la manera de treballar i els assaigs. L’execució 
d’obra dels pedraplens inclou la preparació de la àrea de recolzament, l’estesa i compactació 
del material en capes. 
 
 
2.2.1 Terraplè 
 
En la formació del terraplè es distingeixen tres parts: 
 
-El fonament és la part inferior del terraplè contacte amb la superfície de recolzament 
-La coronació és la part superior del reblert tipus terraplè que suporta el ferm. 
-El nucli és la part del reblert compresa entre el fonament i la coronació.  
 
Segons la zona del terraplè a executar la exigència de la qualitat del sòl i el nivell de 
compactació és diferent. No s’ha d’utilitzar sòls inadequats en cap zona del terraplè i quan el 
terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades. Les terres han de complir les especificacions fixades en el plec de condicions del 
projecte. 
 
Els equips d’estesa, humectació i compactació  han de ser suficients per garantir la execució de 
l’obra segons el plec de condicions. Per a una correcta execució dels terraplens normalment es 
necessita una motoanivelladora, compactadors de potència adequada i camions cisterna per a 
poder proporcionar al sòl la humitat necessària per a la seva correcta compactació. 
La direcció d’obra a d’aprovar el programa de treballs, presentat pel contractista, on especifiqui 
com a mínim la maquinaria prevista, sistemes d’arrencada i transport, equips d’estesa i 
compactació, i procediment de compactació per a que la direcció d’obra doni la seva 
aprovació 
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Control previ 
 
El terreny que suportarà el reblert  previ a l’estesa del terraplè s’ha de escarificar, amb la 
profunditat prevista pel projecte o definida per la direcció d’obra, i compactar sempre que la 
operació no empitjori la qualitat del terreny del seu estat natural. En el cas que el que el material 
trobat correspongui a  un sòl classificat com a inadequat, s’ha de substituir per un sòl classificat 
com a utilitzable, a la fondària i condicions que indiqui la direcció d’obra. Les zones inestables de 
petita superfície (bosses d’aigua, argiles  expandides, turbes...) s’han de sanejar d’acord amb les 
instruccions de la direcció d’obra. El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
 
 
Control d’execució 
 
S’ha de realitzar una inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el terraplè 
 
Durant l’execució del terraplè es realitza un control in situ del material descarregat dels camions, 
que es retira el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior a l’admissible. També és important saber la procedència del material així com la 
disponibilitat de una identificació del material estés. El material de cada tongada ha de tenir les 
mateixes característiques. 
 
Es realitza la comprovació visual del gruix de capa i amplada de les tongades durant l’estesa del 
material. El material s’ha d’estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement 
paral·leles a l’esplanada. Si els materials de la capa no són uniformes s’han de mesclar 
convenientment amb la maquinària adequada. 
També es comprova que tot el perfil del terraplè queda ben compactat, que s’humiteja el sòl 
quan sigui necessari i que s’eliminen punts amb excés d’humitat.  
 
El gruix de les tongades estarà especificat en el plec de condicions del projecte, aquest serà 
l’adequat per què, amb els mitjans disposats, s’obtingui el grau de compactació exigit. El gruix de 
la capa, en genera i excepte especificació de la direcció d’obra, serà de 30cm. En tot cas, el 
gruix de la tongada ha de ser superior a tres mitjos (3/2) del tamany màxim del material a utilitzar. 
Els terraplens en zones de baixa capacitat portant s’inicia l’estesa de les primeres capes amb el 
gruix mínim necessari per suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 
compactació de terres.  
 
Per l’execució del terraplè s’ha de tenir en compte la climatologia, no es pot executar la activitat 
quan la temperatura ambient sigui inferior a 2ºC excepte es justifiqui la vialitat de la posta en obra 
aprovada pel director d’obra. S’ha de tenir en compte la influència de les pluges abans 
d’aprovar l’estesa i compactació del reblert. En l’execució de les obres la capa ha de tenir el 
pendent transversal necessari i dispositius de desguàs per evacuar les aigües sense perill d’erosió i 
evitar l’estancament d’aigua. Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que 
l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l’adient. 
 
Control de qualitat 
 
Abans de començar el terraplè,quan hi hagi canvi de procedència de material, o amb la  
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs normalitzats 
d’identificació  del material: 
 
- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103-101. 
- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103-103 i UNE 1031-04. 
- Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts, no inclou assaig Próctor NLT-111 UNE 103-502. 
- Determinació del contingut de matèria orgànica NLT-118 UNE 103-204. 
- Contingut de sals solubles dels sòls NLT-114/96. 
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- Contingut de guix dels sòls NLT-115/98. 
- Inflament lliure en edòmetre UNE 103-601. 
- Assaig de col·lapse. (Mostra Remoldejada) NLT-254/99 UNE 103-406. 
 
Quan el material per terraplenar procedeix d’una mateixa excavació es realitza un assaig 
d’identificació complert cada 5000m3 o 3 dies, si el volum executat és menor, en el terraplenat 
del fonament i nucli i cada 2500 m3 o 2 dies quan s’executa la coronació. 
 
Amb els resultats dels assaigs podem classificar els sòls per la qualitat d’aquests i segons el PG-3 
en: inadequats, marginals, tolerables, adequats i seleccionats. Si utilitzem una altre instrucció pot 
variar les toleràncies i la classificació, per exemple si utilitzem la norma que utilitza l’INCASOL els 
sòls els classifica en inadequats, tolerables, adequats i seleccionats. 
 
Els materials exigits per l’execució dels terraplens depenent de la zona són (PG-3): 
 
-Fonament: El material ha de complir com a mínim les especificacions de  un sòl tolerable i ha de 
verificar CBR>=3 corresponent a les compactacions exigides. 
 
-Nucli: El material ha de complir com a mínim les especificacions de  un sòl tolerable i ha de 
verificar CBR>=3 corresponent a les compactacions exigides. La utilització de sòls marginals o 
amb CBR<3 ha de ser objecte d’estudi i aprovat per la direcció d’obra. 
 
-Coronació: El material ha de complir com a mínim les especificacions de  un sòl adequat i ha de 
verificar CBR>=5 corresponent a les compactacions exigides. No es poden utilitzar sòls expansius o 
col·lapsables. Si sota la coronació existeixen sòls expansius o col·lapsables, o amb contingut de 
sulfats superior al 2%, s’ha d’evitar la infiltració de l’aigua. 
 
Per obtenir el grau de compactació màxim cal aportar-li al sòl una determinada humitat. El grau 
d’humitat que els permet obtenir la densitat màxima es coneix amb el nom de humitat òptima. Els 
assajos Próctor de compactació ens donen la humitat òptima i la densitat màxima d’un sòl. 
El projecte o, sinó el director d’obra, ha d’assenyalar entre el Próctor normal segons NLT-108/98 
UNE 103-501 o el Próctor modificat segons NLT-107/98 UNE 103-500, l’assaig a considerar com 
Próctor de referència. En cas de omissió es considera com assaig de referència el Próctor 
modificat, tanmateix en el cas de sòls expansius es aconsellable l’ús dels assaig Próctor normal. 
 
Aleshores es pot comparar el resultat de l’assaig Proctor amb el de l’assaig normalitzat de 
densitats i humitats “in situ”  mitjançant sonda nuclear (ASTM D-2922, ASTM D-3017) i calcular el 
grau de compactació del material col·locat a l’obra respecte a la densitat màxima de l’assaig 
Proctor realitzat al Laboratori. 
 
Es realitza un assaig Próctor, com a referència al control de compactació, cada 2000 m3 o 
fracció diària durant l’execució del fonament i el nucli del terraplè i cada 1000 m3 o fracció diària 
durant l’execució de la coronació. 
 
Cal veure si el grau de compactació compleix amb el que exigeix el plec de prescripcions 
tècniques particulars de la obra. El grau de compactació exigit normalment en terraplens és la 
màxima (100%) obtinguda en el assaig Próctor de referència a la zona de coronació, en el nucli 
del terraplè el noranta-vuit per cent de la màxima obtinguda a l’assaig próctor i a la base del 
terraplè escarificada i al fonament al noranta-cinc (95%) de la màxima obtinguda en el assaig.  
 
Per el control de compactació els lots, que s’acceptarà o rebutjarà en conjunt, es defineixen 
amb els següents criteris:   
 
-Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a 500m. 
-A la coronació una superfície de 5000m2 si el terraplè es de menys de 5m d’altura i 10000m2 en 
cas contrari. 
-La fracció construïda diàriament. 
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-La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix equip i 
procediment de compactació. 
 
Es realitzen  5 determinacions de la humitat i densitat “in situ” mitjançant sonda nuclear per a 
cada lot un cop el procés de compactació es dona per acabat. Els assaig de control es realitzen 
en la zona del terraplè estructural. Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i  aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
El projecte defineix les deformacions tolerables a curt i llarg termini per les condicions de servei. 
Per determinar el mòdul de deformació del terraplè s’utilitza l’assaig de Càrrega amb Placa. 
L’assaig de Càrrega amb placa es realitza segons la metodologia NLT 357 aplicant la pressió, 
esglaonada, en dos cicles consecutius de càrrega. Les dimensions de la placa seran tals que el 
seu diàmetre o costat sigui com a mínim 5 vegades superior al tamany màxim del material 
utilitzat. En ningun cas la superfície de la placa serà inferior a 700cm2.  
 
El projecte fixa els valors a exigir del mòdul de deformació del segon cicle de càrrega Ev2 i la 
relació K entre mòduls del segon i primer cicle de càrrega. 
 
Segons el PG-3 el mòdul de deformació vertical en el segons cicle de càrrega de l’assaig de 
càrrega amb placa (NLT 357) és com a mínim, depenent del tipus de material i en funció de la 
zona de l’obra els següents: 
-En el fonament i nucli cinquanta megapascals (Ev2>=50MPa) per els sòls seleccionats i trenta 
megapascals (Ev2>=30MPa)  per la resta. 
-En la coronació cent megapascals (Ev2>=100MPa) per a sòls seleccionats i seixanta megapascals 
(Ev2>=60MPa) per la resta. 
-La relació, K, entre el mòdul de deformació obtingut en el segon cicle de càrrega, Ev2, i el mòdul 
de deformació obtingut en el primer cicle, Ev1 , no pot ser superior a 2,2 (K<=2,2). 
 
Quan el projecte indiqui o sigui aconsellable per les característiques del material o de l’obra, 
previa autorització del director d’obra, es pot complementar els assaig anteriors amb d’altres 
(com l’assaig d’empremta, cross-hole, ones superficials, assentòmetres, cèl·lules de pressió total o 
intersticial,etc.). 
 
En el cas de utilitzar l’assaig d’empremta s’utilitza la norma NLT 256, en la qual s’indica el control 
d’assentaments, sobre 10 punts separats d’un metre, abans i després del pas d’un camió 
normalitzat. Aquest assaig s’ha d’efectuar correlacionat amb l’assaig de placa de càrrega. Els 
valors admissibles no seran superiors a 5mm en el fonament i nucli del terraplè i 3mm a la 
coronació. 
 
Control geomètric 
 
Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi ha de referir  
totes les lectures topogràfiques. 
Durant l’execució del terraplè i un cop finalitzat es  realitza la 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 o 25m lineals com a màxim. 
 
Mitjançant els equips de topografia també s’ha de comprovar el pendent dels talussos que 
estaran especificats en la documentació Tècnica o, en el seu defecte, els fixats per la Direcció 
d’obra. 
 
Posterior a l’execució de l’esplanada s’obriran rases per l’execució de diversos serveis, i per tant 
realitzar noves operacions de moviments de terres, durant aquest període es pot comprovar que 
no hi ha assentaments verificant la línia d’esplanada. 
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Amidament i abonament 
 
Finalitzat el terraplè (un cop reperfilat i aprovat per la direcció d’obra) s’agafen els perfils 
transversals i superposats amb els perfils que s’han pres prèviament (perfils transversals sense 
esbrossada)  podem treure el volum (m3) terraplenat. Si els assentaments mig dels fonaments 
degut a la compressibilitat siguin superiors al 2% de l’altura mitja del terraplè es podrà abonar el 
volum de reblert corresponent al excés executat sobre el teòric, sempre que el assentament sigui 
comprovat amb la instrumentació adequada. 
 
No són d’abonament els reblerts que hagin sigut necessaris per restituir la esplanació a la cota 
projectada degut a un excés d’excavació o qualsevol altre cas d’execució incorrecte imputable 
al contractista.  
 
 
Control d’acceptació 
 
En l’execució del terraplè NO s’ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les 
condicions exigides. 
 
Les densitats obtingudes amb l’assaig densitats i humitats “in situ”  mitjançant sonda nuclear 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 d’un 2% per sota del valor especificat, sempre que la  mitjana del conjunt compleixi 
l’especificat. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat obtingut a la placa de càrrega, complirà les limitacions  establertes 
al plec de condicions. A més s’ha d’observar una tendència d’augment d’aquest  mòdul a 
mesura que creix el terraplè. 
 
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.  
 
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 el doble sobre les capes corregides.  
 
En el plec de condicions del projecte ens fixa les toleràncies de regularitat, cotes i variació de 
l’angle del talús, també el gruix de la capa a executar. 
 
2.2.2 Pedraplè 
 
El pedraplè consisteix en la estesa i compactació per capes de materials pètrics per crear una 
plataforma que suporti la esplanada i el ferm del vial. 
Les operacions per a l’execució dels pedraplens inclou la preparació de la superfície de 
recolzament del pedraplè, l’estesa i la compactació del material per capes. L’estesa i 
compactació es reitera tantes vegades que es necessiti. 
 
En els pedraplens es distingeixen les següents zones: 
 
-Transició: és la part superior del pedraplè, amb un gruix de dos capes i com a mínim de 1m, a no 
ser que el projecte indiqui un altre valor. 
-Nucli: és la part del pedraplè compresa entre el fonament i la zona de transició. 
-Fonament: està formada per la part inferior del pedraplè en contacte amb el terreny preexistent 
o la superfície de suport. La capa tindrà com a mínim un gruix de 1m o la màxima altura lliure des 
de la superfície de suport fins la zona de transició del pedraplè, quan aquesta altura sigui inferior 
a 1m. 
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-Zones especials: són zones del pedraplè amb característiques especials, tals com zones 
inundables,etc. El projecte ha de fixar les característiques i dimensions d’aquestes zones. 
D’aquesta unitat s’exclouen les operacions per la execució de la coronació del pedraplè. La 
coronació és la zona compresa entre la transició del pedraplè i la esplanada, les seves 
dimensions i característiques seran les definides en el terraplè. 
 
El contractista proposa per escrit al director d’obra el mètode de construcció que consideri mes 
adequat per cada tipus de material a utilitzar, de manera que compleixin les prescripcions 
indicades en el plec. Per l’aprovació la direcció d’obra pot demanar que es realitzi un tram de 
prova. El tram de prova ha de tenir un volum no inferior a 3000m3, i l’objectiu de comprovar la 
idoneïtat del mètode proposat o modificar-lo si es creu convenient. Es faran com a mínim dos 
capes de 10m d’amplada. Amb els resultats obtinguts la direcció d’obra decidirà sobre la 
conveniència de aprovar, modificar o rebutjar la proposta. 
 
El control geomètric, l’amidament i abonament i el control d’acceptació és igual que l’explica’t 
anteriorment en l’apartat del terraplè amb la diferència dels valors de les toleràncies i l’assaig de 
densitat i humitats “in situ” que no es viable degut a les característiques del material del pedraplè. 
 
Control previ 
 
Un cop assolida la cota del terreny que suportarà el reblert tipus pedraplè s’escarifica el terreny i 
es compacta amb les condicions exigides per el fonament del pedraplè, sempre que aquestes 
operacions no empitjorin la qualitat del terreny de suport en el seu estat natural.  
 
 
Control d’execució 
 
Els reblerta tipus pedraplè en zones de poca capacitat portant, s’ha d’iniciar l’estesa de les 
primeres capes amb el gruix mínim necessari per suportar les càrregues que produeixin els equips 
de moviments i compactació de terres. 
 
Durant l’execució del pedraplè s’efectuen inspeccions visuals del material que s’estén que ens 
permeten veure canvis de materials i la existència d’elements singulars inadequats. La direcció 
d’obra pot exigir la reconsideració del mètode constructiu si es detecta una  variació de les 
característiques dels materials del pedraplè. Els elements singulars que tinguin formes o dimensions 
inadequades s’han d’eliminar o trossejar. 
 
La vigilància a peu d’obra ens permet verificar que les capes es construeixen amb el gruix 
uniforme i exigit i sensiblement paral·leles a l’esplanada. El gruix de capa ha de ser l’adequat per 
permetre, amb els mitjans disponibles, s’obtingui la capacitat desitjada. La capa, excepte 
especificació del projecte o de la direcció d’obra, ha de ser de 60cm i el gruix màxim de la 
capa, un cop compactada, no pot ser superior a 1,35m ni tres vegades el tamany màxim d’àrid. 
En tot cas, el gruix de la capa ha de ser superior a tres mitjos (3/2) del tamany màxim del material 
a utilitzar. 
 
S’ha de comprovar que s’executa la capa amb un pendent transversal que permeti la 
evacuació de les aigües sense perill d’erosió i evitar l’estancament de l’aigua. Quan els sòls 
s’humitegen disminueix la seva capacitat portant i per aquest motiu s’han d’evitar les entrades 
d’aigua en els terraplens i les esplanades, tant durant la seva fase de construcció com un cop 
construïdes i en servei. El drenatge s’ha d’afavorir construint tant les capes successives del 
terraplè com les explanades definitives, amb pendents transversals de com a mínim el quatre per 
cent, amb la finalitat d’impedir les acumulacions d’aigua i evitar la formació de zones humides i 
que punts localitzats s’estovin. 
 
Tot el perfil teòric del reblert ha de quedar ben compactat, s’ha de compactar una franja 
d’amplada mínima de 2m des de la vora del talús, en capes més estretes i amb la maquinària 
apropiada. La direcció d’obra pot aprovar, a proposta del contractista, la construcció de un 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 27 

sobreample que permeti compactar tot el pedraplè teòric de manera adequada. Es pot utilitzar 
qualssevol altre procediment que estableixi el projecte o aprovi la direcció d’obra. 
 
Control de qualitat 
 
En general, són roques adequades per a pedraplens les roques ígnies, sedimentàries i 
metamòrfiques resistents, sense alteració apreciable, compactes i estables front a l’acció dels 
agents externs i, en particular, de l’aigua. 
 
S’ha de controlar la qualitat del material del pedraplè mitjançant un assaig de granulometria NLT-
104 UNE103-101,i si s’escau es pot conèixer la estabilitat enfront de l’aigua, segons NLT255, o 
també la estabilitat enfront els cicles humitat-sequedat, segons NLT 260. 
 
Les condicions granulomètriques i de forma de les partícules que ha de complir el material per a 
pedraplè estan descrites en la instrucció de carreteres PG-3. 
 
Es consideren roques estables enfront de l’aigua aquelles que, segons la NLT 255, submergides en 
aigua 24h, amb tamanys representatius de la posta en obra, no manifesten fisuracions i la pèrdua 
de pes és igual o inferior al 2%. 
 
Per comprovar el comportament del material al pedraplè es pot utilitzar els següents assaigs: 
 
-Assaig de càrrega per placa segons NLT 357, sempre que el diàmetre de la placa sigui superior al 
tamany màxim del material del pedraplè. 
 -Assaig d’empremta segons NLT256, sempre que la superfície del pedraplè ho permeti. Els valors 
màxims admissibles de l’empremta és de 3mm a la zona de transició i de 5mm per la resta del 
pedraplè. En funció dels resultats obtinguts en el tram de prova la direcció d’obra pot demanar 
uns valors admissibles inferior als indicats. 
-Tècniques geofísiques de ones superficials amb longitud d’ona superiors a 10 vegades el tamany 
màxim del material. 
 
En els pedraplens no es pot utilitzar els mètodes nuclears de mesura de densitat i humitat, doncs el 
tamany de les partícules sòlides i els porus ho desaconsellen. 
 
 
2.3 Esplanada.  
 
 
2.3.1 Finalització i refinament de l’Esplanada 
 
Per definir l’estructura de un ferm s’estableixen tres categories d’esplanada, que es determinen 
segons el mòdul de compressibitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut amb l’assaig de 
Càrrega amb placa segons la normativa NLT-357.  
 
La formació de les esplanades de les diferents categories depèn del tipus de sòl de la esplanació 
o de l’obra de terra subjacent. 
 
La secció de ferm que es construeix va en funció de la categoria del trànsit de vehicles pesats de 
la via. La Instrucció 6.1 i 2-IC de Seccions de ferms defineix els tipus de ferm i esplanada necessaris 
per a les diferents categories de trànsit. 
 
Excepte en categories de trànsit T0 i T00 (>=2000 vehicles pesats/dia) és pot formar amb 
esplanades tipus E1 i E2. Aquestes esplanades es poden formar amb sòls adequats o sòls 
seleccionats. 
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Quan podem formar una esplanada amb sòls adequats o seleccionats seguirem les pautes 
establertes en la formació de un reblert. El control d’execució i de qualitat de la capa que 
formarà l’esplanada és més intens i restrictiu. 
No es pot realitzar la fase d’acceptació de la esplanada tot just s’acaben els treballs de 
moviment de terres, ja que posteriorment, durant la construcció del clavegueram o durant la 
construcció dels encreuaments del vials s’obriran rases en el terreny, que representaran realitzar 
noves operacions de moviments de terres. 
Després de realitzar aquestes operacions s’executen obres de finalització i refinament de la 
esplanada per poder realitzar el control de confirmació del moviment de terres, que ja servirà per 
a realitzar el control previ de la fase de col·locació de la subbase granular. 
 
Les obres de finalització i refinament de la esplanada, s’executen posterior a la esplanació i 
construcció de drens i obres de fàbrica que impedeixin o dificultin la seva execució. Es realitzarà 
immediatament abans d’iniciar la construcció del ferm, paviments o altres obres de 
superestructures. 
 
Control d’execució 
 
S’ha de controlar que si s’ha de recréixer un gruix inferior a la meitat de la capa compactada, 
s’escarifiqui la capa sencera per assegurar el lligam entre el recrescut i la capa existent. 
La inspecció visual ens permet localitzar les àrees inestables per a poder repara-les. Ens pot ajudar 
per detectar-les fer passar un supercompactador de 50t. 
Cal revisar que no queda cap zona que pugui retenir l’aigua. Després de pluja no s’ha de 
realitzar cap operació fins que l’esplanada s’hagi secat. 
Un cop acabada la esplanada es controlarà que aquesta conserva les seves característiques i 
condicions fins a la col·locació de la primera capa de ferm. Les cunetes hauran de estar en tot 
moment netes i en perfecte estat de funcionament. 
Per el refinament de l’esplanada es col·locaran estaques a l’eix i als dos costats de la plataforma, 
amb una distància entre perfils transversals no superior a 20m i anivellades amb precisió 
mil·limètrica. Cap punt de la superfície de l’esplanada pot estar 3cm per sobre o per sota de la 
superfície definida per les estaques. 
 
Control geomètric 
 
Amb la topografia s’ha de comprovar que la capa de coronació de la esplanada no té en cap 
punt un gruix inferior al indicat en el projecte. 
 
Cal realitzar el control de les pendents de la esplanada com a mínim cada 20m, així com 
comprovar que la superfície és completament llisa i uniforme 
 
Amidament i abonament 
 
El procés de finalització i refinament de l’esplanada es considera inclosa dins la unitat 
d’excavació, terraplè, reblert de tot-ú o pedraplè, segons sigui el cas  
 
Control Qualitat 
 
Si es realitza un refinament de l’esplanada cal tornar a realitzar els assaigs per comprovar el grau 
de compactació de l’esplanada, la capacitat portant del sòl i la seva regularitat. 
Llavors cal realitzar assaigs de densitat i humitats in situ (ASTM D-2922, ASTM D-3017) en diferents 
punts de l’esplanada, i en zones de difícil compactació: zones properes a pous de registre, zones 
de rases i zones d’encreuaments de serveis. Es realitzen 10 densitats i humitats in situ cada 1500m2 
de superfície compactada o fracció diària. 
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Control d’acceptació 
 
Les toleràncies d’execució de l’esplanada venen reflectits en el plec de prescripcions tècniques 
del projecte. 
Els punts de la superfície de l’esplanada no poden estar més de 3cm per sobre ni per sota de la 
superfície teòrica. 
La superfície acabada no podrà variar en més de 15mm, quan es comprovi amb la regla de tres 
metres, estàtica segons NLT334 aplicada tant paral·lela com perpendicular al eix del vial. Tampoc 
pot haver-hi zones que puguin retenir aigua. 
 
No es pot estendre cap capa de ferm sobre l’esplanada sense que es comprovin les condicions 
de qualitat i característiques geomètriques d’aquesta. 
 
2.3.2 Sòls estabilitzats 
 
Una de les activitats per obtenir la categoria de l’esplanada , generalment per carreteres amb 
IMD grans, és la estabilització de sòls. 
 
Es defineix coma sòl estabilitzat in situ la mescla homogènia i uniforme de un sòl amb calç o amb 
ciment, i eventualment aigua, a la pròpia traça de la carretera, la qual convenientment 
compactada, té com objecte disminuir la susceptibilitat a l'aigua del sòl o augmentar la 
seva resistència perquè sigui utilitzat en la formació d'esplanades. 
Segons les seves característiques finals s’estableixen tres tipus de sòls estabilitzats in situ, 
denominats respectivament S-EST1, S-EST2 i S-EST3. Els dos primers es poden aconseguir amb calç 
o amb ciment, mentre que el tercer tipus s’ha de realitzar necessàriament amb ciment. 
 
Les operacions a realitzar per a l’estabilització de un sòl són la preparació de la superfície existent, 
disgregació del sòl, humectació o dessecació del sòl, distribució de la calç o ciment, execució 
de la mascla, compactació, refinament de la superfície i curat. Si el material a estabilitzar és 
d’aportació, s’estén el material i és compacta com si es tractés de una capa de reblert previ 
distribució de la calç o ciment. 
 
El contractista ha de entregar la fórmula de treball i fer un tram de prova perquè la direcció 
d’obra l’aprovi. La formula de treball ha de indicar la maquinària que s’utilitzarà i els materials, és 
important conèixer com a mínim la dosificació de conglomerant, el contingut d’humitat del sòl 
prèvia mescla amb calç o ciment  i en el moment de compactar, el grau de compactació per 
obtenir mitjançant el valor mínim de la densitat que ha de complir, l’índex de CBR a 7 dies o la 
resistència a compressió simple als mateixos dies i el termini de treballabilitat quan s’estabilitza en 
ciment. 
 
Quan varien les característiques dels sòls a estabilitzar, algun component de la estabilització o les 
condicions ambientals la direcció d’obra pot demanar que s’estudiï una nova formula de treball i 
aprovar-la. 
 
El plec de prescripcions tècniques particulars o, si no, la direcció d’obra fixa la longitud del tram 
de prova, que no pot ser inferior a 100m. El tram de prova es realitza amb el gruix i la formula de 
treball proposada per el contractista. Es verifica amb la presa de mostres la conformitat del sòl 
estabilitzat amb les condicions específiques sobre la humitat, gruix estabilitzat, granulometria, 
contingut de calç o ciment i altres requisits exigits. El tram de prova també serveix per ajustar per 
part del contractista la formula de treball. La direcció d’obra ha d’acceptar o no la formula de 
treball i els equips proposats pel contractista.  
 
Per l’execució de sòls estabilitzats in situ s’han d’utilitzar equips mecànics. Aquests podran ser 
equips independents que realitzen per separat les operacions de disgregació, distribució de la 
calç o el ciment, humectació, mescla i compactació, o be equips que realitzen dos o més 
operacions, excepte la compactació, de forma simultània. 
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Excepte justificació del contrari, per a carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T1 o quan 
la superfície a tractar sigui superior a 70000m2, s’utilitzaran equips que integrin en una màquina les 
operacions de disgregació, dosificació i distribució de la calç o el ciment i l’aigua, i de mescla. 
 
El ciment o la calç es dosifica com a beurada. Es podrà dosificar en pols en obres petites (menys 
de 70000m2) o quan sigui convenient una reducció de la humitat natural del sòl, sempre que ho 
autoritzi el director d’obra; en aquets cas s’utilitzen equips amb dosificació lligada a la velocitat 
d’avanç, que pot consistir en camions-sitja o en tancs remolcats amb tremuges (tolva) acoplades 
a la part posterior amb comporta regulable. 
 
Quan el ciment o la calç s’aportin en forma de beurada, l’equip per la seva fabricació tindrà un 
mesclador amb alimentació volumètrica d’aigua i dosificació del conglomerant. L’equip 
d’estabilització ha de tenir un dosificador-distribuidor de beurada, amb bomba de cabal variable 
i dispositiu de ruixat, així com de un control automàtic programable  de dosificació, que permeti 
adequar les dosificacions a la fórmula de treball corresponent, segons la profunditat i l’amplada 
de la capa a estabilitzar, i segons l’avanç de la màquina. 
 
Tots els compactadors han de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d’acció 
suau i disposar  de dispositius per mantenir-los humits si és necessari. La composició de l’equip de 
compactació es determina en el tram de prova. Com a mínim ha de estar format per un 
compactador vibratori de corró metàl·lic i de un compactador de pneumàtics. 
En estabilitzacions amb ciment, es disposaran de juntes transversals de treball on el procés 
constructiu s’interrompi més del temps de treballabilitat de la mescla. Les juntes transversals de 
treball s’efectuen disgregant el material d’una zona ja tractada en la longitud suficient. 
 
Un cop acabada la compactació no es pot recréixer la capa. No obstant per al sòl estabilitzat 
amb calç, i per l’estabilitzat amb ciment sempre que estigui dins el temps de treballabilitat de la 
mescla, es pot fer un refinament amb motoanivelladora fins aconseguir la rasant i secció definida 
al projecte. A continuació es procedirà a eliminar de la superfície tot el material solt, mitjançant 
escombradores mecàniques de pues no metàl·liques, i a la recompactació posterior a l’àrea 
corregida. 
 
Un cop finalitzada la compactació s’aplica un reg de curat. Fins que no s’aplica el reg de curat 
s’ha de mantenir la superfície constantment humida. Si la capa de sòl estabilitzat no constitueix la 
coronació de l’esplanada, es pot prescindir del reg de curat sempre que es mantingui la 
superfície humida durant un període de 3 a 7 dies un cop la seva finalització, i previ autorització 
de la direcció d’obra. 
 Un cop executat el reg de curat, no poden circular per sobre vehicles lleugers en els 3 primers 
dies, ni vehicles pesats en els 7 primers dies, excepte autorització expressa del director d’obra i 
establint prèviament una protecció al reg de curat, mitjançant la estesa de la capa d’un àrid de 
cobertura. Aquesta protecció s’escombra abans d’executar una altre unitat d’obra sobre el sòl 
estabilitzat. 
 
 
Control previ 
 
Si s’afegeix sòls d’aportació per corregir les característiques de l’existent s’ha de mesclar els dos a 
tot el gruix de la capa a estabilitzar. 
 
Quan el sòl per estabilitzar es tot d’aportació s’ha de comprovar, abans d’estendre la capa, que 
la superfície de sota tingui la densitat exigida i la rasant dins la tolerància exigida en el plec de 
condicions. 
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Control d’execució 
 
Quan la capa per estabilitzar tot el material és d’aportació, l’estesa i compactació previa a la 
estabilització es tracta com si fos un terraplè. 
 
En obra s’ha de comprovar que s’està formant la capa de sòls estabilitzat segons la fórmula de 
treball proposada per el contractista i amb els equips aprovats. 
 
Es realitza un control visual del sòl a estabilitzar, s’ha de rebutjar els sòls que presentin mostres de 
terra vegetal, matèria orgànica o tamanys superior al màxim admissible i al material disgregat no 
pot haver-hi cap element ni partícules de tamany superior  a 80mm. 
 
Mentre s’està estabilitzant es realitza una inspecció visual del pastat executat, aquest a de tenir 
un color uniforme  i absència de grumolls, ens permetrà detectar si la mescla és homogènia. 
També s’ha de comprovar que es realitza a tota l’amplada i profunditat de la capa. 
 
Es convenient estar pendent dels temps de treballabilitat, totes les operacions s’han de executar 
dins el temps de treballabilitat descrit en la fórmula de treball. Un cop distribuït el conglomerant 
s’ha de mesclar amb el sòl disgregat abans d’haver transcorregut una hora (1h) des de la seva 
aplicació. El material estabilitzat amb ciment no pot estar més de mitja hora (1/2h) sense que 
s’iniciï el compactat. 
 
La superfície de la capa estabilitzada acabada ha de presentar un aspecte uniforme i exempta 
de segregacions i ondulacions. 
 
S’ha d’estar pendent que no es treballi quan la temperatura ambient a l’ombra sigui superior a 
35ºC o inferior a 5ºC, quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses i en cas de forts 
vents no es podrà estendre calç o ciment en sec. 
 
S’ha de vigilar que un cop acabada la unitat d’obra, el tram de l’obra estabilitzat ha de quedar 
tencat per impedir el pas de vehicles. 
 
 
Control qualitat 
 
Cal realitzar una identificació de sòls completa per comprovar que els sòls per estabilitzar tenen 
les especificacions exigides en el plec de condicions. 
 
El contractista juntament amb la fórmula de treball ha de adjuntar els certificats de qualitat dels 
conglomerants que utilitzarà en l’estabilització. 
 
Per el control de l’estabilitzat els lots, que s’acceptarà o rebutjarà en conjunt, es defineixen amb 
els següents criteris:   
-Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual a 500m. 
-Tres mil cinc-cents metres (3500m2) quadrats de calçada. 
-La fracció construïda diàriament. 
-La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència i amb el mateix equip i 
procediment de compactació. 
 
S’ha de realitzar l’assaig Próctor Modificat, segons la UNE 103-501, dels sòls estabilitzats. En el cas 
de estabilitzats amb calç, la fabricació de les provetes entre la mescla del sòl amb la calç i la 
compactació ha de transcórrer un temps semblant al previst en el procès d’execució de l’obra. 
Es realitza un assaig próctor modificat per cada 10000m3 de sòl estabilitzat in situ o un cop per 
setmana, si s’estabilitza una quantitat menor. 
 
Abans de la mescla i desprès de la compactació s’ha de realitzar l’assaig de contingut de 
humitat, segons la UNE 103-300. El contingut d’humitat abans de la mescla ens permet saber si 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 32 

s’haurà d’afegir aigua o rebaixar la humitat del material. La tolerància admissible, respecte la 
fórmula de treball, del contingut d’humitat del sòl estabilitzat en el moment de la seva 
compactació, serà de dos punts (+-2%) respecte a la humitat òptima definida en el assaig Próctor 
Modificat. 
 
Es realitzen determinacions de humitat i densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència 
mínima de 7 per cada lot. Generalment s’utilitza sondes nuclears, segons la UNE 203-503.  
 
Per cada lot es prendran 5 mostres aleatòries del sòl acabat de mesclar amb el conglomerant en 
els que es determinarà l’índex CBR a 7dies, segons la UNE 103-502, per a sòls S-EST1 i S-EST2 o la 
resistència a compressió simple, segons la NLT-305, per a sòls S-EST3. En els dos casos la proveta  es 
confecciona segons el procediment descrit en la NLT-310, amb la densitat exigida a l’obra. 
 
Es realitza com a mínim un control diari de la dotació de emulsió bituminosa utilitzada com a reg 
de curat. 
 
A la capa superior utilitzada per la formació de l’esplanada es realitza l’assaig de càrrega amb 
placa per obtenir el valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), segons 
la NLT-357. La determinació s’ha de dur a terme transcorreguts entre 14 i 28 dies des de 
l’execució. 
 
Quan la capa estabilitzada es per la formació de una esplanada s’ha de realitzar l’assaig de 
Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330. 
 
Quan es tracte de capes de coronació d’esplanada i per a categories de trànsit pesat T00 a T2, 
s’exigeix la deflexió patró màxima (Norma 6.3 IC de Rehabilitació de ferms), mesurada entre els 
14 i 28 dies des de l’execució. 
 
Control geomètric 
S’ha de comprovar que la superfície acabada no superi en cap punt, ni quedi per sota, en més 
de 30mm en estabilitzacions in situ de fons de desmunt i formacions de nuclis de terraplè. Les 
estabilitzacions per aconseguir categories d’esplanada E1 a E2 definides en la norma 6.1IC de 
seccions de ferms, la rasant no pot quedar per sota de la teòrica en més de 20mm. 
 
En tots els semiperfils s’ha de comprovar l’amplada de la capa estabilitzada, que en ningun cas 
pot ser inferior, ni superar en més de 10cm, l’establerta en el projecte. També es compara la 
rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en el projecte, en l’eix, trencaments 
de peralts si existissin i vores de perfils transversals els quals la separació no excedeixi la meitat de 
la distància entre els perfils del projecte. En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada de la 
capa. 
 
Control d’acceptació 
 
Per a acceptar un lot s’ha de complir: 
-La densitat mitja obtinguda no pot ser inferior a la especificada en el plec de prescripcions 
tècniques particulars i no més de 2 mostres pot presentar resultats individuals inferiors en dos punts 
percentuals a la densitat especificada. 
-La mitja dels índex CBR o de la resistència a compressió simple, segons el tipus de sòls 
estabilitzats, no pot ser inferior al valor especificat en el plec de prescripcions tècniques particulars 
i cap resultat individual pot ser inferior al valor especificat en més de un 20%. 
-El gruix mig obtingut no pot ser inferior al especificat en el plec de prescripcions tècniques 
particulars o en els plànols de seccions tipus. No més de dos mostres assajades del lot pot 
presentar resultats per sota dels valors especificats en un 10%. 
-Els resultats de la mesura de la regularitat superficial (IRI) de la capa acabada no pot excedir els 
límits establerts en el plec . 
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-Les diferencies de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els plànols del 
projecte no excedeixen  les toleràncies especificades anteriorment, no poden existir zones que 
retinguin l’aigua. 
Si per algun motiu exposat anteriorment no s’accepta el lot, en el plec de prescripcions tècniques 
particulars ens indica la solució a adoptar o la penalització a aplicar. 
 
Quan la capa superior s’utilitza per la formació de l’esplanada els valors del mòdul de 
compressibilitat en el segon cicle de càrrega del assaig de càrrega amb placa (Ev2) obtinguts 
han de ser superiors als especificats en el plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
Amidaments i abonament 
 
Per a realitzar els amidaments partim de la superfície realment estabilitzada presa amb mitjans 
topogràfics. 
 
L’amidament del ciment o calç (t) és el resultat de multiplicar la superfície estabilitzada per la 
dosificació mitja obtinguda del control de dosificació de cada lot. 
L’execució de sòl estabilitzat (m3) el treure’m del producte de la superfície amb el gruix mig de la 
capa deduït dels assaig de control. 
 
3. Xarxa de Sanejament. 
 
Quan el projecte per executar es tracta de una obra d’urbanització el conjunt del procés o fases 
de recollida i transport de aigües pluvials i/o residuals se li denomina xarxa de sanejament. En 
obres interurbanes la recollida d’aigües , pluvials o de desglaç, procedents de la plataforma i els 
seus marges mitjançant buneres, cunetes i embornals es denomina drenatge superficial. El 
drenatge superficial també inclou l’evacuació de les aigües recollides a lleres naturals, a sistemes 
de clavegueram o a la capa freàtica, i la restitució de la continuïtat de les lleres naturals 
interceptades per la carretera mitjançant el seu eventual condicionament i la construcció 
d’obres de drenatge transversals. 
 
3.1 Elements comuns de drenatge i residuals 
 
El procediment de construcció i control de la xarxa de residuals (escomeses, pous i 
canalitzacions) és el mateix que la xarxa de pluvials. 
 
Les canalitzacions i els pous de la xarxa de sanejament s’han d’executar després de la fase de 
moviments de terres i formació d’esplanada i abans de la fase de col·locació del ferm i de les 
vorades i serveis. Al executar les rases abans de la secció del ferm es pretén evitar la 
contaminació del material de la subbase granular, evitar possibles assentaments diferencials del 
ferm i aconseguir la lliure circulació per la obra durant les successives fases d’urbanització. 
 
El contractista ha de realitzar el replanteig de les rases, pous i elements singulars. Un cop executat 
el replanteig la direcció d’obra autoritza l’inici de les obres d’excavació. 
 
La excavació continuarà fins a la profunditat senyalada en el projecte. La obertura de les rases i 
la col·locació dels col·lectors ha de començar en el punt més baix a fi d’orientar els treballs 
d’excavació en sentit ascendent, així es deixarà lliure la sortida de les aigües. Les rases ham de 
ser obertes el temps estrictament necessari i s’ha d’evitar la caiguda dins la rasa de terres o 
pedres, apilant els materials extrets prou allunyats. 
 
La solera de recolzament per la tuberia en el terreny i el seu gruix depèn del tipus de tub i les 
seves dimensions. Els tubs rígids s’han de recolzar sobre una solera de formigó. Els tubs flexibles 
s’han d’evitar recolzar-se sobre soleres rígides. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la 
fondària prevista en el projecte, per tant un cop excavat es realitza el replanteig amb la precisió 
de cotes i pendents necessaris per que funcioni segons el previst.  
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Abans de baixar els tubs el fons de la rasa ha d’estar net. Els tubs han de quedar centrats i aliniats 
dins de la rasa. Aquests s’han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. Les unions entre 
els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials indicats en el plec de prescripcions 
tècniques particular o aprovats pel fabricant, han de garantir la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l’adherència amb les parets. No s'han de muntar trams de més de 100 m de 
llarg sense fer un reblert parcial de la rasa. 
 
Els col·lectors prefabricats poden anar envolats de materials granulars o de formigó. En el primer 
cas es col·loquen directament sobre un llit de recolzament de sorra o graveta i en el segon cas 
sobre recolzaments que deixin un mínim de 5mm entre ells i la solera. S’ha d’evitar els 
desplaçaments laterals del col·lector quan s’efectua el reblert i al compactar-lo, operacions que 
s’han de realitzar simultàniament  per ambdós costats, utilitzant si cal un rigidititzador o 
estintolament temporal. Els tubs flexibles requereixen una compactació acurada i simètrica 
ambdós costats per evitar que s’aixafin durant la construcció. 
 
Un cop instal·lada la tuberia i un cop s’ha realitzat un reblert parcial s’executen les proves que 
procedeixin, un cop aquestes i prèvia aprovació de la direcció d’obra es realitza el reblert 
definitiu. 
 
El reblert amb terres de les rases es subdivideix en dues zones: la zona baixa, que compren la zona 
fins a 30cm per sobre de la generatriu superior del tub i la zona alta que correspon a la resta del 
reblert de la rasa. A la zona baixa el reblert és de material no plàstic, preferentment granular, i 
sense matèria orgànica. A la zona alta de la rasa el reblert es realitza amb un material que no 
produeixi danys a la tuberia. El reblert es realitza per capes horitzontals compactades 
mecànicament fins assolir un grau de compactació especificat en el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
Per assegurar la inspecció i conservació dels elements de la xarxa s’han de disposar de arquetes i 
pous de registre. Les arquetes ha de permetre una fàcil neteja, sobre tot els que atravesen els 
vials, la distància entre elles no excedeix els 50m, excepte si es disposen d’equips de neteja que 
puguin assolir distàncies majors. 
 
Control d’execució 
 
La inspecció visual de l’excavació de les rases  ens permet revisar la necessitat, en cas de no 
estar previst en el projecte, d’apuntalaments, si apareix aigua i l’estabilitat dels talussos.  
 
Abans de baixar els tubs a la rasa s’han d’examinar que no presentin algun defecte per rebutjar-
los i que el fons on recolzarà els tubs estan nets quan la llosa és de formigó o en el cas de un llit de 
terres sigui estable i resistent, però no rígid, i lliure de pedres o punts durs. 
 
Durant el reblert s’ha d’inspeccionar que es realitza amb capes homogènies i lleugerament 
horitzontals. El reblert s’ha de realitzar alternativament a un costat i l’altre del col·lector de 
manera que tingui el mateix nivell als dos costats.  
 
Quan el reblert s’executa amb formigó cal estar pendent que es posa en obra abans que s’iniciï 
el seu adormiment, l’abocament es realitza de manera que no es produeixin disgregacions i que 
es vibra adequadament.  
 
Cal controlar que els elements enterrats fins que no evacuïn les aigües es tapin, i es col·loquen les 
tapes definitives de registre i arquetes un cop executades. 
 
S’observa que la solera de formigó dels pous és uniforme, no té esquerdes o defectes de 
formigonat com disgregacions o buits a la massa i que  Els treballs es realitzen amb el pou lliure 
d'aigua i terres engrunades. En el cas de soleres de llambordins les peces han de ser col·locades 
sobre el llit de formigó, amb unes juntes mínimes i plenes de beurada de ciment.  
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S’ha de vigilar que no es realitza el reblert quan la temperatura ambient sigui inferior a 2ºC. i que 
durant els treballs amb formigó la temperatura ambient esta entre  5ºC i 40ºC. 
 
Control geomètric i Amidament 
 
 
Durant l’execució de la xarxa de sanejament s’ha d’anar prenent topogràficament tots els 
elements col·locats per a comprovar que estan ubicats i a la fondària que determina el projecte. 
Es important obtenir coordenades i cotes de la línia d’aigua dels inicis i finals dels tubs definitius o 
de les entrades i sortides dels pous de registre per a poder comprovar els pendents i el 
recobriment dels col·lectors. També un cop executat els pous s’ha de prendre x,y,z de les tapes 
per a poder verificar l’estat respecte la rasant. 
 
Abans de començar les excavacions de rases si es creu necessari, normalment amb rases grans, 
es poden efectuar les mesures necessàries sobre el terreny inalterat per a poder tenir un cop 
acabada l’excavació el volum de terres. Els amidaments de la xarxa l’obtenim dels mateixos 
taquimètrics realitzats durant l’execució. 
 
 
Control de qualitat 
 
La direcció d’obra ha d’acceptar la procedència dels materials prefabricats, comprovar la 
garantia dels fabricants i realitzar si es creu convenient assaigs normalitzats d’acceptació dels 
materials.  
Com a assaig d’acceptació de la canonada es determina la seva resistència a flexió. Es realitza 
com a mínim un assaig de trencament per flexió transversal cada 300m de canonada 
col·locada. Si no compleix el valor especificat en el plec de condicions es rebutja la partida. 
 
El plec de prescripcions tècniques particular especifica la pressió que ha de resistir el col·lector, si 
es preveu que entra en carga, en cas contrari només s’especificarà la impermeabilitat del tub i 
de les seves juntes. Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les 
unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. La 
comprovació dels elements enterrats de la xarxa s’ha de realitzar tram a tram mentre es van 
executant. 
 
Per a comprovar el grau de compactació cal realitzar l’assaig Próctor Modificat, segons la UNE 
103-501, per a tenir la densitat màxima per comparar amb els resultats obtinguts amb l’assaig 
normalitzat de densitats i humitats “in situ”  mitjançant sonda nuclear (ASTM D-2922, ASTM D-3017). 
El grau de compactació ha assolir és l’indicat al plec de condicions. 

Per al formigó utilitzat en el formigó d’assentament i protecció de les canonades caldrà controlar 
la seva resistència a la compressió simple i consistència. Segons la resistència del formigó que 
estiguem utilitzant realitzarem sèries de provetes de formigó, incloent la mesura de l’assentament 
del con d’Abrams, amb els criteris establerts a La Instrucció per al projecte i execució de les obres 
de formigó en massa o armat EHE. (Fins a una resistència de 25N/mm2 es fan com a mínim dues 
sèries de provetes cada 100m3 o fracció, fins a 30N/mm2 es fan com a mínim quatre sèries de 
provetes cada 100m3 o fracció i per mes de 35N/mm2 es fan com a mínim sis sèries de provetes 
cada 100m3 o fracció.) 
 
Un cop executat la xarxa es pot realitzar una inspecció visual de les conduccions mitjançant 
càmeres robotitzades que ens permet veure l’estat de la xarxa abans del seu funcionament. Es 
pot verificar que no hi ha res que impedeixi la circulació de les aigües (bruticia, restes de 
formigó,...), les connexions amb escomeses o altres elements, que les juntes estan ben segellades 
o que no hi ha cap desperfecte. 
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Control d’acceptació 
 
En el plec de prescripcions tècniques particulars ens indica les proves a realitzar i les toleràncies 
admissibles per a l’acceptació. 
 
 
3.2 Elements de drenatge 
 
Els elements de drenatge per a la captació i evacuació de les aigües superficials propis de les 
carreteres són les cunetes,les buneres longitudinals (“caz”), baixants i drens, en obres 
d’urbanització la captació de l’aigua pluvial es realitza generalment mitjançant les escomeses de 
les parcel·les i dels embornals. 
 
Una cuneta és una rasa longitudinal oberta al terreny al costat de la plataforma. La cuneta té la 
mateixa pendent longitudinal que la rasant de la carretera, llevat que s’estimi necessari cenyir-se 
més al terreny o modificar el pendent per millorar la capacitat de desguàs. 
 
Les cunetes es poden deixar en terres o revestides en formigó. Les cunetes revestides poden 
executar-se amb formigó in situ o amb peces prefabricades. 
 
Per executar una cuneta revestida es realitza una subrasant excavant o terraplenant fins a la 
cota indicada per assolir la pendent, dimensió i disseny indicats en el projecte. A partir de la 
superfície natural o de la explanació, es procedeix a l’excavació de la caixa que requereix la 
cuneta i a la anivellació, refinament i preparació del llit d’assentament. L’excavació s’ha de 
realitzar, si es possible, d’aigües avall cap a aigües a dalt i en qualsevol cas es mantindrà amb 
anivellament i pendent tals que no produeixi retencions d’aigua ni embassaments. 
 
El material de la superfície de recolzament del formigó ha de ser mínim un sòl tolerable, si no 
compleix la direcció d’obra pot demanar el canvi d’aquestes. El temps que la base de la cuneta 
pot romandre sense revestir es limita a l’imprescindible per a la posada en obra del formigó, i en 
cap cas serà superior a vuit dies per evitar erosions i canvi de característiques en el llit 
d’assentament. 
 
El revestiment es realitza amb formigó en massa. Les juntes es disposen segons figura els plànols o 
el projecte. S’han d’executar juntes de contracció,amb caràcter general, cada 2m, el gruix és de 
3mm en el cas de juntes sense segellar i de almenys 5mm en les juntes segellades. Les juntes de 
dilatació s’executen en les unions amb les obres de fàbrica, el seu gruix estarà entres 15 i 20mm. 
 
Per a pendents majors de 7% es necessari adoptar precaucions especials contra l’erosió: disposar 
graons per dissipar l’energia cinètica de l’aigua o revestir les cunetes amb paraments irregulars. 
En aquest últim cas, si funciona amb règim ràpid, cal recréixer les caixes en canvis de direcció 
degut als ressalts i ones que puguin aparèixer. 
 
La cuneta prefabricada es una rasa longitudinal oberta en el terreny al costat de la plataforma, 
amb la finalitat de captar i canalitzar les aigües de pluja, que es revesteix amb peces 
prefabricades que es cimenten sobre un llit d’assentament prèviament preparat. 
 
La base d’assentament de la cuneta s’executa igual que la cuneta revestida in situ. Un cop 
preparada la caixa o superfície d’assentament es col·loquen les peces prefabricades 
perfectament alineades i amb la rasant de la solera  a les cotes previstes. Les juntes entre peces 
s’executen segons el projecte. Quan les peces prefabricades siguin de formigó o ceràmics les 
juntes entre peces s’omplen amb morter de ciment o un altre material prèviament acceptat per 
la direcció d’obra. Les juntes de dilatació han d’executar-se amb les unions amb les obres de 
fàbrica. 
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Les cunetes de guarda previstes al projecte es convenient executar-les abans d’iniciar els 
desmunts i tot just s’acabin els terraplens. De manera que s’evita l’entrada d’aigua en els 
desmunts i l’erosió de les bases terraplens. 
 
Els embornals són dispositius de desguàs per on es buida l’aigua de pluja de les calçades d’una 
carretera, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. Les 
buneres a diferència dels embornals estan disposats de forma que l’entrada de l’aigua sigui en 
sentit sensiblement vertical. Aquests elements, en general, constaran d’orifici de desguàs, reixa, 
arqueta i conducte de sortida. 
 
 
Un “caz” és una franja estreta longitudinal, en forma de canal revestit de poca profunditat, i 
generalment situada a la vora de la plataforma. Al costat de voreres o mitjanes elevades el “caz” 
està limitat per una vorada o barrera. Degut al seu reduït tamany, s’utilitzen per evacuar petits 
cabals, com els recollits únicament a la superfície de la calçada, o en zones on l’espai és limitat, 
com travesseres i nuclis urbans. Hi ha tres tipus de “caz”: de vorada, central o de bunera 
longitudinal.  
El “caz” de vorada i el central s’utilitza en obres d’urbanització, s’executen com si fossin vorades o 
rigoles. El “caz” de bunera longitudinal amb reixa també és utilitzat en urbanització, en canvi en 
carreteres s’utilitza el “caz” de bunera longitudinal sense reixa. Aquest pot ser executat amb 
peces prefabricades o in situ de formigó. 
 
Es disposen les arquetes necessàries per poder assegurar la inspecció i conservació dels dispositius 
enterrats de desguàs. Es disposaran arquetes especialment en punts com 
ara embornals, confluència de tubs, dispositius de ruptura de càrrega, separadors d'oli, 
sorrals, desguassos per infiltració al terreny, etc. 
L'embocadura de l'arqueta serà dissenyada de manera que quedi ben enrasada amb el ferm o 
zona adjacent, sense sobresortir d'ella. Haurà de suportar adequadament la tapa o reixa, que 
s'haurà de disposar de manera que no presenti problemes a la circulació per sobre d'ella. Cal 
prendre precaucions per evitar el seu robatori o desplaçament, pel seu pes o materials. 
 
Les arquetes i embornals es col·loquen al seu lloc definitiu un cop executada la esplanació i el 
ferm. 
 
El drenatge subterrani es projecta per controlar i/o limitar la humitat de la esplanada i els diversos 
elements del ferm de un vial. 
 
El dren subterrani està constituït per una rasa en la qual es col·loca un tub amb orificis perforats, 
juntes obertes, o de material porós. S’envolta d’un material permeable, material filtrant, 
compactat adequadament, i s’aïlla de les aigües superficials per una capa impermeable que 
ocupa i tanca la part superior de la rasa. 
Els drens d’intersecció es projecten per tallar corrents subterranis i impedir que arribin als voltants 
de la carretera. Es classifiquen, per la localització, en longitudinals i transversals.  
 
En els drens s’han de posar arquetes o registres que permetin controlar el bon funcionament del 
drenatge i serveixin per evacuar l’aigua recollida en un col·lector principal, cuneta, llera natural o 
altres dispositius de desguàs. També cal executar arquetes o registres en tots els canvis 
d’alineació de la tuberia de drenatge. La distància entre arquetes serà en general entre 30 i 100 
m. 
 
 
Control d’execució 
 
Mentre s’executa l’excavació de la caixa es realitza una inspecció visual del material per si es 
creu convenient realitzar un assaig d’identificació en cas de dubte de la qualitat del sòl. 
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Un cop executada la base d’assentament es comprova l’estat de la caixa o superfície de 
recolzament està preparada per el revestiment o la col·locació de les peces. La superfície 
d’assentament ha de ser refinat i compactat. 
 
Durant el revestiment cal controlar que el gruix de formigó no sigui inferior al estimat al projecte, 
en cas de dubte es poden realitzar a 28 dies l’extracció de testimonis. Un cop extrets cal verificar 
que es reomplen i es deixen ben segellats. 
 
També cal inspeccionar que les peces prefabricades no presentin deterioraments o desperfecte 
durant el transport, carga, descarrega o emmagatzematge. 
 
En l’execució de drens cal inspeccionar que el material filtrant no està contaminat amb altres 
materials i que aquest queda perfectament envoltat amb el geotèxtil. També es convenient 
comprovar que el tub dren no presenta cap desperfecte ni està brut amb materials de l’obra 
previ a la seva col·locació a la rasa. 
 
Control de Qualitat 
 
Es realitza un assaig per determinar la resistència a compressió del formigó utilitzat en el 
revestiment. Es realitzen unes provetes cilíndriques de 15x30cm, fabricades, curades i assajades a 
compressió a 28 dies segons la UNE 83301:91, UNE 83303:84 i UNE 83304:84. Sempre que es 
fabriquen provetes per controlar la resistència es determina el valor de la consistència del 
formigó, mitjançant el con de Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
 
Per a determinar que el gruix del revestiment és l’exigit en el plec de prescripcions tècniques 
particulars, es poden realitzar extraccions de testimonis de formigó, passat 28 dies, segons la UNE 
83302:84. Si es necessari un contrast d’algun assaig de resistència a compressió es poden utilitzar 
segons la UNE 83303:84 i UNE 83304:84. 
 
La posta en obra del formigó es realitza d’acord amb l’Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
 
Si el projecte ho determina, un altre assaig que es realitza per a verificar l’acabat superficial de la 
cuneta és la mesura de la irregularitat superficial de un paviment mitjançant el regla de 3 metres, 
estàtica o rodat, segons la NLT334. 
 
El contractista ha de facilitar a la direcció d’obra els certificats i segells de qualitat exigits en 
relació als materials constitutius de les peces prefabricades com dels demés que formen part de 
la construcció de cunetes. Les peces prefabricades abans de la seva recepció en obra tenen 
que passar els controls i assaig que figuren al projecte, destaquen a aquest efecte la 
determinació de l’absorció d’aigua i resistència a la flexió i al xoc. 
 
Amb caràcter general tots els material utilitzats en la construcció de caz, buneres i dels embornals 
han de complir el que s’especifica en les instruccions i normes vigents que afecten aquests 
materials (formigó, fàbrica de maó, blocs de formigó, prefabricats de formigó i fosa per reixes). El 
contractista ha de facilitar els certificats i segells de qualitat dels materials. 
 
Per l’execució del caz in situ s’ha de controlar la resistència a compressió del formigó així com la 
seva consistència segons la UNE 83301:91, UNE 83303:84, UNE 83304:84 i UNE 83313:90, d’acord 
amb l’ EHE. 
 
S’ha de prestar atenció en la composició granulomètrica del material filtrant per el reblert dels 
drens doncs de aquesta depèn el bon funcionament. Per tant si es creu convenient s’ha de 
realitzar un anàlisi granulomètric per tamisatge d’aquest material, segons  NLT-104 UNE 103-101. 
Amb els resultats obtinguts podem comprovar si està dins els límits especificats en el plec de 
condicions tècniques particulars del projecte o amb absència d’aquest en el PG-3. 
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Control geomètric 
 
Amb mitjans topogràfics es pren la cuneta executada per a poder comprovar que la seva 
ubicació, la rasant i les pendents corresponen a la projectada. 
De tots el elements de desguàs es pren les seves coordenades x,y,z per a poder comprovar la 
seva posició definitiva respecte el projecte, les cotes de desguàs per a revisar el sentit de les 
aigües i les cotes de sobre de l’element per a saber com s’ha executat respecte la rasant del 
projecte. 
 
Control d’acceptació 

El plec de condicions del projecte determina la resistència característica a compressió del 
formigó per el revestiment de cunetes. Segons la EHE aquesta no pot ser inferior a 20Mpa, a 28 
dies. 
 
El projecte especifica els valors o les toleràncies admissibles en l’execució de les cunetes. Segons 
el PG-3 les irregularitats superficials de les cunetes revestides no poden ser més grans de 15mm 
mesurades amb el regla de tres metres estàtic i els defectes en el gruix del revestiment de formigó 
previst en els plànols del projecte no poden ser superior a 10mm ni a la quarta part del gruix 
nominal. Les seccions que no compleixin aquestes condicions han de ser demolgudes i 
executades de nou, no es permet un reblert amb morter de ciment. 
 
4. Implantació de Serveis 
 
Quan es parla d’implantació de serveis es refereix a l’execució de la xarxa d’abastament 
d’aigua, de telecomunicacions, elèctrica i  de gas generalment, depenent de l’obra a executar 
poden haver altres serveis com per exemple xarxa DHC (district heating and cooling). 
 
 
S’ha de tenir en compte la distància mínima a la que s’han de situar els diferents serveis i la 
posició i mida de les diferents arquetes que precisen cada servei. Com per exemple La xarxa 
d’aigua potable s’ha de construir a cota superior de la xarxa de clavegueram, ja que en cas de 
produir-se una fuga en el clavegueram s’evita d’aquesta manera contaminacions de la xarxa 
d’aigua potable. 
 
Cal saber el nombre de serveis a instal·lar i si s’executaran en la seva totalitat o se’n deixaran per 
posteriors fases d’urbanització un cop estiguin les parcel·les edificades, o bé perquè instal·lacions 
que no depenen de la nostra construcció encara no s’han executat, com pot ser la canalització 
del gas fins als terrenys adjacents a la nostra obra. 
 
Es convenient no construir elements que es puguin deteriorar en futures fases de l’execució de 
l’obra. 
 
S’ha de deixar la xarxa de serveis amb les escomeses a punt perquè un cop edificades les 
parcel·les es puguin realitzar les connexions oportunes. 
 
En el control de l’instal·lació de serveis es pot dividir en dos: obra civil i obra mecànica, perquè 
sovint el contractista només executa la part d’obra civil, mentre que les companyies instal·len o 
subcontracten l’obra mecànica i realitzen els seus propis assaigs. 
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Control previ 
 
 
Es comprova que la planta i l’alçat del plànol de serveis es correspongui amb la realitat de la 
obra i també que la xarxa projectada sigui funcional: que totes les parcel·les tinguin escomesa de 
clavegueram, que hi hagin boques de reg en els espais verds, 
etc. 
 
Es convenient que estigui definir l’ordre d’implantació dels diferents serveis abans de procedir a la 
obertura de les rases per instal·lar-los, , val a dir que la necessitat que hagin d’intervenir les 
diferents companyes pot resultar una complicació 
 
Abans del inici de la activitat cal realitzar una comprovació i acceptació de tots els materials 
específics necessaris per implantar els diferents serveis. Cal comprovar la garantia dels materials i 
els certificats de resultats de proba a fàbrica. Cal assegurar-se que els materials siguin del tipus i 
característiques que utilitza la companyia concessionària com a futura responsable de la 
conservació i explotació del servei. 
 
Control d’execució 
 
Amb l’inspecció in situ es comprova l’anivellat de la rasa i el gruix del llit de sorra d’assentament i 
de protecció de la canonada i dels conductes dels diferents serveis, evitant que quedin pedres 
que puguin malmetre les canonades i els conductes en les operacions de compactació de les 
rases. 
 
També cal comprovar que les canonades i els conductes quedin col·locats a una distància 
reglamentària. 
 
Control geomètric 
 
Mitjançant els equips topogràfics es comprova l’ubicació dels elements, la cota depenent del 
servei, normalment s’estableixen a una cota fixa per sota de la rasant, i alhora es pot realitzar un 
amidament més precís si s’escau. 
 
 
Control qualitat 
 
El control de qualitat de l’obra civil es basa en el control del reblert, identificació del material 
utilitzat i control del formigó. 
 
Per a conèixer la qualitat del material de reblert, realitzem els assaigs d’identificació de sòls, 
classificarem el material de reblert a partir els resultats segons el PG-3 i comprovem que tingui la 
qualitat exigida pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la nostra obra. 
 
Per saber el grau de compactació del reblert de la rasa es realitzen l’assaig de densitat i humitat, 
prèviament haurem realitzat  l’assaig próctor del material per tenir la densitat màxima de 
referència. 
 
Si s’utilitza formigó per conèixer la resistència del formigó que estiguem utilitzant realitzarem sèries 
de provetes de formigó, incloent la mesura de l’assentament del con d’Abrams, amb els criteris 
establerts a La Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o armat 
EHE. 
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Segons el tipus de xarxa elèctrica realitzarem uns assaigs específics: 
 
La Xarxa de Mitja Tensió: 
- Aïllament entre conductors i entre conductors i el terres. 
- Connexió de la xarxa a la xarxa ja existent, i deixar-la en funcionament durant un temps 
prolongat. 
- Es mesurarà de nou l’aïllament. La posada en tensió no ha d’haver ocasionat una disminució de 
l’aïllament ni tampoc activar els apareéis de protecció. 
 
Els transformadors: 
- Mesura de les distàncies entre els elements de diferents polaritats i entre aquests i les parts que 
no estan en tensió, segons el “Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación, del Ministerio de Industria y Energia”. 
- Es mesurarà la resistència del pas per terra dels sistemes de posada a terra, de les parts 
metàl·liques no sotmeses a tensió i dels neutres dels transformadors. 
 
Al Subministrament d’aigua potable cal realitzar-hi les proves de pressió interior i estanquitat. 
Aquestes proves han de ser necessàries per autoritzar el reblert de la rasa, i un cop s’hagin reblert 
totes les rases de serveis s’ha de fer una nova sèrie de proves per a confirmar la qualitat de la 
xarxa construïda. 
 
La companyia de telecomunicacions  realitza els assajos de confirmació segons normativa 
pròpia. De la companyia cal obtenir el certificat acreditatiu de correcta execució. 
 
 
5. Subbase granular 
 
La subbase granular és la primera capa del ferm, s’ha d’executar després d’haver finalitzat totes 
les rases per evitar la contaminació del material de subbase i un cop aprovada l’esplanada.  
 
En el cas d’obres d’urbanització aquesta capa fa de suport per a les vorades i rigoles. 
 
Com a subbase granular es pot utilitzar un tot-ú o materials tractats amb ciments (gravaciment i 
sòlsciment) segons especifiqui el projecte. 
 
No es pot estendre la capa fins que s’ha comprovat que la superfície on s’assentarà tingui les 
condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. 
 
5.1 Tot-ú 
 
Es defineix com a tot-ú el material granular, de granulometria continua, utilitzat com a capa de 
ferm. El tot-ú artificial està constituït per partícules total o parcialment triturades procedents de 
pedra de cantera o de grava natural, mentre que el tot-ú natural és el material format 
bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o 
una mescla de ambdós. 
Per a les categories de trànsit pesat T2 a T4 es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids 
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que compleixin les prescripcions 
tècniques exigides en el PG-3 i es declari l’origen dels materials. 
 
La direcció d’obra ha d’aprovar la fórmula de treball proposada per el contractista, en aquest 
s’ha d’especificar els materials, la maquinària i el procés d’execució de la capa. Abans de iniciar 
la posada en obra del tot-ú és realitza un tram de prova per comprovar la fórmula de treball, la 
forma d’actuació dels equips d’estesa del material i de compactació, i especialment el pla de 
compactació. El plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sinó la direcció d’obra, fixa la 
longitud del tram de prova que no pot ser en cap cas inferior a 100m. 
 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 42 

En calçades de nova construcció de carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T1 i quan la 
obra tingui una superfície superior als 70.000m2 per a la posta en obra del tot-ú artificial s’ha 
d’utilitzar estenedores automotrius, dotades de dispositius necessaris per estendre el material amb 
la configuració desitjada i proporcionar-li un mínim de compactació, així com sistemes 
automàtics d’anivellament. 
La resta de casos el plec de prescripcions tècniques particulars, o sinó, el director de l’obra ha de 
fixar i aprovar els equips d’extensió del tot-ú 
 
Tots els compactadors han de ser autopropulsats i tenir inversors del sentit de la marxa d’acció 
suau. La composició del equip de compactació es determina en el tram de prova, però està 
format com a mínim per un compactador vibratori amb corró metàl·lic. 
 
Si el tot-ú es fabrica en central l’addició de l’aigua de compactació s’ha de realitzar a la central, 
excepte que el Plec de condicions permeti expressament la humectació in situ. En els altres 
casos, abans de l’estesa de la capa es procedeix, si és necessari, a la homogeneïtzació i 
humectació. 
 
La capa de tot-ú no pot tenir un gruix superior a 30cm. Totes les aportacions d’aigua h¡s’han de 
realitzar abans d’iniciar la compactació, desprès la única admissible és la destinada per 
aconseguir la humitat necessàris de la següent capa. 
 
 
Control d’execució 
 
La direcció d’obra ha de realitzar de tan en tan inspeccions visuals en els préstecs que s’extreuen 
els materials per a la fabricació del material, en aquests es comprova que es retira la eventual 
“montera”  en la extracció del tot-ú i comprovar que les vetes mantenen les característiques que 
permeten la seva extracció, en cas contrari es pot excloure. 
Durant la fabricació del tot-ú s’examina la descarrega a l’apilament o en el tall per rebutjar els 
materials que, a simple vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o tamanys 
superiors al màxim acceptats a la fórmula de treball. També s’han d’apilar els que presentin 
alguna anomalia  d’aspecte, tal com diferent coloració, segregació, lloses, plasticitat, etc. Cal 
vigilar l’altura dels acopis, l’estat dels seus separadors i accessos. 
 
Amb l’estesa del material es comprova visualment l’aspecte del material i  que es prenen  les 
precaucions necessàries per evitar les segregacions i contaminacions. 
 
La vigilància en obra ens permet verificar la composició i forma d’actuació dels equips de 
posada en obra i compactació, entre d’altres que el número i tipus de compactador es 
l’aprovat, massa total dels compactadors, freqüència i amplitud dels compactadors vibratoris, 
nombre de pasades del compactador,... 
 
Una inspecció visual de la capa ens permet detectar defectes localitzats, tal com flonjalls, i veure 
si existeixen zones que puguin retenir aigua a la superfície. 
 
Si la marxa de l’obra ho aconsella el director de l’obra pot exigir la modificació de la fórmula de 
treball. En tot cas s’estudiarà i aprovarà una nova si varia la procedència dels components, o si, 
durant la producció, es superen les toleràncies granulomètriques establertes. 
 
Control de qualitat 
 
Abans d’iniciar la producció, s’ha de reconèixer cada acopi, préstec o procedència, per 
determinar la seva aptitud, segons el resultat dels assaig. No es obligatori aquest si amb el 
material utilitzat s’aporta un certificat de compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries o està en possessió de una marca, segell o distintiu de qualitat homologat. 
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Per a qualsevol volum de producció prevista, s’assagen un mínim de 4 mostres, afegint una per 
cada 10.000m3 o fracció, de excés sobre 50.000m3. Per cada mostra es realitzen els següents 
assaigs: 
 
- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103-101. 
- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103-103 i UNE 1031-04. 
- Coeficient de “Los Ángeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra UNE-EN-933-8 i  blau de metilè UNE-EN-933-9. 
- Índex de lloses NLT-149 UNE-En-933-3 (només per a tot-ú artificial). 
- Partícules triturades UNE-EN-933-5 (només per a tot-ú artificial). 
- Humitat natural UNE-EN-1097-5. 
 
Durant la fabricació del tot-ú es realitza el control sistemàtic del material amb els assaigs: 
 
• Per cada 1.000m3 de material produït, o cada dia si es fabrica menys material, sobre un mínim 

de 2 mostres, una el matí i l’altre per la tarda: 
- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103-101. 
- Equivalent de sorra UNE-EN-933-8 i  blau de metilè UNE-EN-933-9. 
• Per cada 5.000m3 de material produït, o un cop per setmana si es fabrica menys material: 
- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103-103 i UNE 1031-04. 
- Próctor Modificat NLT108 UNE103-501. 
- Índex de lloses NLT-149 UNE-En-933-3 (només per a tot-ú artificial). 
- Partícules triturades UNE-EN-933-5 (només per a tot-ú artificial). 
- Humitat natural UNE-EN-1097-5. 
• Per cada 20.000m3 de material produït, o un cop al mes si es fabrica menys material: 
- Coeficient de “Los Ángeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2. 
 
El director d’obra pot reduir la freqüència dels assaigs a la meitat si es considera que els materials 
són suficientment homogenis o quan s’aproven 10 lots de unitat acabada. 
 
Per el control de la capa de tot-ú els lots, que s’acceptarà o rebutjarà en conjunt, es defineixen 
amb el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents per a cada capa: 
 
 -Una longitud de 500m de calçada. 
-Tres mil cinc-cents metres (3500m2) quadrats de calçada. 
- La fracció construïda diàriament. 
 
Es realitzen determinacions de humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una 
freqüència mínima de 7 per cada lot. Normalment l’assaig es realitza amb una sonda nuclear 
(ASTM D-2922, ASTM D-3017), aquesta han de ser convenientment calibrats durant la realització 
del tram de prova. En els punts on es realitzen els controls de densitats s’ha de determinar el gruix 
de la capa de tot-ú. 
 
Per cada lot també s’ha de realitzar un assaig de Càrrega amb placa, segons la NLT357. En el lloc 
on es realitza l’assaig de Càrrega amb placa s’ha de determinar la humitat natural. 
 
La realització dels assaigs in situ i la presa de mostres es fan en punts prèviament seleccionats 
mitjançant un mostreig aleatori, de tal manera que es realitzi una presa o assaig per cada 
hectòmetre (1/hm). 
 
A les 24h de l’execució de la capa i abans de l’estesa de la següent capa s’ha de controlar la 
regularitat superficial del lot. Aquesta es determina amb l’Índex de regularitat Internacional (IRI), 
segons la NLT330. 
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Control geomètric 
 
Es comprova la capa executada comparant la rasant de la superfície acabada amb la teòrica 
establerta en el projecte. Es pren els punts en l’eix de l’obra, trencaments de peralts si existeixen i 
a la vora de la capa executada cada 20m o una separació que no excedeixi la meitat de la 
distància entre els perfils del projecte. De cada semiperfil es comprova l’amplada de la capa i la 
cota de rasant a l’eix. Amb la presa d’aquests punts també podem verificar que no existeixin 
zones que puguin retenir l’aigua. 
 
Si és necessari, de contrast o complementari amb altres dades, amb les cotes obtingudes i amb 
comparació les cotes de l’esplanada o capa de recolzament es pot treure una mitja del gruix de 
la capa.  
 
Control d’acceptació 
 
El plec de Prescripcions tècniques particular especifica els criteris d’aprovació de la unitat d’obra 
acabada. 
 
Per a les categories de trànsit pesat T00 a T2, la compactació del tot-ú artificial ha d’assolir una 
densitat no inferior al 100% de la màxima referència obtinguda amb l’assaig Próctor modificat, 
segons la UNE103-501. En el cas de tot-ú natural o quan el tot-ú artificial s’utilitzi per categories de 
trànsit pesat T3 i T4 o als vorals, la densitat admesa no pot ser inferior al 98% de la màxima de 
referència. 
Per a l’acceptació del lot la densitat mitja obtinguda no pot ser inferior als valors indicats 
anteriorment i només dos individus de la mostra poden tenir menys de un 2% de les densitats 
especificades. 
 
El mòdul de compressibilitat Ev2 i la relació de mòduls Ev3/Ev1, obtinguts en l’assaig de càrrega 
amb placa no pot ser inferior als especificats en el Plec de condicions o en absència en el PG-3. 
 
El gruix mig de la capa  no pot ser inferior al previst en les seccions tipus i només dos individus de 
la mostra poden presentar resultats per sota del 10%. En el cas de que la capa no compleixi 
aquestes especificacions el plec de condicions determina el procés a realitzar amb aquesta. 
 
La rasant de la superfície acabada no pot superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota en 
més de 15mm en calçades de carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, ni en més de 
20mm en la resta de casos. El plec de prescripcions tècniques Particulars o el director de l’obra 
pot modificar aquests límits. L’amplada de la capa estesa no pot ser inferior al previst en el 
projecte en cap punt. 
 
L’Índex de regularitat Internacional (IRI), segons la NLT330, ha de complir en capes de tot-ú 
artificial, segons el PG-3, en funció del gruix (e) de les capes que s’hagin d’estendre sobre ella. 
 
En el cas del tot-ú artificial, si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada 
excedeixen els límits establerts el plec de condicions indica les correccions o penalització ha 
executar. 
 
5.2 Materials tractats amb ciments (Sòlciment i Gravaciment) 
 
Es defineix com a material tractat amb ciment la mescla homogènia, en les proporcions 
adequades, de material granular, ciment, aigua i, eventualment additius,realitzada en centrals, 
que convenientment compactada s’utilitza com a capa estructural en ferms. 
 
Hi ha dos tipus de material tractat amb ciment: sòlciment (SC40  i SC20) i gravaciment (GC25 i 
GC20) 
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Les operacions per a la formació de una capa de sòlciment o gravaciment inclou la fabricació 
de la mescla a la central, transport i estesa de la mescla, prefisuració, compactació i el curat. 
 
Abans de començar la producció de material tractat amb ciment el director d’obra ha de 
aprovar la fórmula de treball, estudiada en el laboratori i verificada a la central de fabricació i en 
el tram de prova. 
 
La fórmula de treball ha de senyalar com a mínim: 
 
-La identificació i proporció (en sec) del material granular o de cada fracció d’àrid en la 
alimentació (en massa). 
-La granulometria del material granular o, si s’escau, de l’àrid combinat, pels tamisos establerts en 
la definició del fus granulomètric segons el plec de prescripcions tècniques. 
-la dosificació en massa o en volum, segons correspongui, de ciment, d’aigua i, eventualment, 
additius. 
-La densitat màxima i la humitat òptima del Próctor modificat, segons la UNE103-501. 
-La densitat mínima a assolir. 
-El plaç de treballabilitat. 
 
El tram de prova es realitza amb el gruix previst i la fórmula de treball estudiada i utilitzant els 
mateixos mitjans que farà servir el contractista per l’execució de l’obra. Es comprova la fórmula 
de treball, els equips necessàries i, especialment, la forma d’actuació  del equip de 
compactació. Així mateix, es verifica, mitjançant la presa de mostres, la conformitat del material 
amb les condicions especificades sobre humitat, gruix de capa, granulometria, contingut de 
ciment i altres requisits exigits. 
 
Per a la fabricació de materials tractats amb ciment es poden utilitzar centrals de mescla 
continua o discontinua. Es comença mesclant els materials granulars i el ciment, afegint després 
l’aigua i els additius, que estan dissolts en ella. La quantitat d’aigua afegida a la mescla és la 
necessària per assolir la humitat fixada en la fórmula de treball, tenint en compte la humitat 
existent en el material granular, així com la variació del contingut d’aigua que pot produir 
l’evaporació durant l’execució dels treballs. El pastat es continuarà fins a obtenir la completa 
homogeneïtzació dels components de la mescla, dins de les toleràncies fixades.  
 
El contingut mínim de ciment del sòlciment o gravaciment serà tal que permeti la consecució de 
les resistències establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques. En qualsevol cas el contingut de 
ciment no serà inferior al 3% en el sòlciment i al 3,5% en la gravaciment, respecte del total del 
material granular o àrid en sec. 
 
Els mitjans de transport han d’estar adaptats, en tot moment, al ritme d’execució de l’obra tenint 
en compte la capacitat de producció de la central i de l’equip d’estesa i la distància entre la 
central i el tall d’estesa. 
 
En carreteres amb categoria de trànsit pesatT00 a T2, inclús els vorals, s’utilitzen estenedores 
automotrius, que estan dotades dels dispositius necessaris per estendre el material amb la 
configuració desitjada, així com dispositius automàtics d’anivellament. 
 
S’ha de prefisurar la capa tractada amb ciment sempre que ho indiqui el plec de Prescripcions 
tècniques particular o el director de l’obra. Per a això, abans d’iniciar la compactació de la 
capa, es realitzen en ella juntes transversals en fresc. El plec de condicions o , si no, el director de 
l’obra estableix la distància que s’han de fer les juntes transversals en fresc, excepte justificació 
contraria, la separació esta compresa entre 3 i 4m. 
Per a realitzar les juntes transversals en fresc s’utilitzen equips automotrius que efectuen un solc 
recta que penetri com a mínim dos terços (2/3) del gruix de la capa i al mateix temps introdueix 
en ell un producte adequat per impedir que la junta es tanqui de nou. 
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Els compactadors han de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau i 
estar dotats de dispositius per mantenir-los humits, en cas necessari. La composició de l'equip de 
compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim per 
un compactador vibratori de corrons metàl·lics  i un compactador de pneumàtics. Es compacta 
mentre la mescla esta dins del seu termini de treballabilitat, fins aconseguir la densitat 
especificada. 
Immediatament després de acabada la compactació , i en cap cas després de 3h, es procedeix 
a la aplicació de un reg de curat. El reg es realitza amb una emulsió bituminosa, del tipus i amb la 
quantitat especificada en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o si no, pel director de 
l’obra. 
 
En cap cas es podrà estendre la capa superior en un temps inferior a 7 dies, el plaç per la estesa 
de una capa ha de ser com més gran possible. 
 
Control geomètric 
 
Es comprova la capa executada comparant la rasant de la superfície acabada amb la teòrica 
establerta en el projecte. Es pren els punts en l’eix de l’obra, trencaments de peralts si existeixen i 
a la vora de la capa executada cada 20m o una separació que no excedeixi la meitat de la 
distància entre els perfils del projecte. De cada semiperfil es comprova l’amplada de la capa i la 
cota de rasant a l’eix.  
 
Control de qualitat 
 
El contractista ha de entregar a la direcció d’obra el certificat acreditatiu del compliment de les 
especificacions tècniques obligatòries en la fabricació de materials tractats amb ciment 
juntament amb la fórmula de fabricació utilitzada.  
En el cas de tenir que realitzar el control de qualitat de la fabricació del material tractat amb 
ciment, es seguirà la relació d’assaig indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG-
3). 
 
Es considera com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els tres 
criteris següents: 
 
-Una longitud de 500m de calçada. 
-Tres mil cinc-cents metres (3500m2) quadrats de calçada. 
- La fracció construïda diàriament. 
 
Amb el material estès a l’obra es fabriquen provetes, segons la NLT310, per a comprovar la seva 
resistència a compressió , es conserven segons les condicions previstes en la UNE83301. El Plec de 
Prescripcions tècniques partícula o el director de l’obra fixa el nombre d’amasades que s’han de 
controlar, així com el nombre de provetes per pastada que cal fabricar. Amb aquestes provetes 
als 7 dies es realitza l’assaig de resistència a compressió de provetes de sòl-ciment, segons la 
NLT305. 
 
Es realitzen determinacions de humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una 
freqüència mínima de 7 mesures per lot. Per la realització d’aquest assaigs es pot utilitzar mètodes 
ràpids no destructius com amb una sonda nuclear (ASTM D-2922, ASTM D-3017), sempre que, 
mitjançant assaigs previstos, es determini una correspondència raonable entre aquests mètodes i 
els definits a la UNE103-503. 
 
S’ha de realitzar un control diari, com a mínim, de la dotació d’emulsió bituminosa utilitzada en el 
reg de curat. 
 
Per comprovar el gruix de la capa es realitza l’extracció de testimonis cilíndrics en emplaçaments 
aleatoris. El nombre de testimonis extrets no pot ser inferior al que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o si no, el director d’obra. Aquest serà de mínim 2 augmentant-
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se fins a 5 si el gruix d’alguns dels dos primers es inferior al prescrit. El forats produïts s’han de omplir 
amb material de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la capa, el qual serà correctament enrasat i 
compactat. 
La regularitat superficial de la capa executada es comprova mitjançant l’Índex de Regularitat 
Internacional (IRI), segons la NLT330. 
 
Control d’execució 
 
S’ha de vigilar que amb l’abocament i l’estesa no es produeixin segregacions i contaminació del 
material. També es comprova que la mescla sigui homogènia, rebutjant tot el material sec o 
segregat.  
 
Durant la compactació es comprova que es realitza segons el pla aprovat. Es comprova la 
composició i la manera de treballar dels equips de compactació, verificant que el nombre i tipus 
de compactadors són els aprovats, el funcionament dels dispositius de humectació i neteja, el 
llast i la massa total dels compactadors, la freqüència i l’amplitud dels compactadors vibratoris i 
el nombre de passades de cada compactador. 
Cal vigilar que la mescla es compacta dins el plaç de treballabilitat. 
 
S’ha de controlar que la superfície de la capa romangui constantment humida fins la estesa del 
producte de curat, però sense que es produeixin embassaments. S’ha d’estar atent que el reg de 
curat es realitza abans de 3h un cop acabada la compactació. 
 
S’ha de vigilar que el tram d’obra acabat queda convenientment tancat per evitar la circulació 
de vehicles durant els 3 primers dies un cop finalitzat i durant 7 dies els vehicles pesats. 
 
Es controla que es pari l’execució de l’activitat quan la climatologia no sigui favorable: 
-Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui superior als 35ºC 
-Quan la temperatura a ambient a l’ombra sigui inferior a 5ºC i es prevegin gelades. El director 
d’obra pot baixar aquest límit depenent dels resultats de compactació i consecució de 
resistències a l’obra. 
-Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.    
 
Control d’acceptació 
 
Si la resistència mitja de les provetes fabricades es superior a la mínima i inferior a la màxima de 
les referenciades en el plec de prescripcions tècniques. En el cas de que aquests estan fora dels 
límits indicats el plec de prescripcions tècniques especifica les actuacions a realitzar o la 
penalització a aplicar. 
 
El plec de prescripcions tècniques particulars fixa la densitat de la capa un cop compactada, 
que no pot ser inferior al 98% de la densitat màxima del Próctor modificat, segons la UNE103-501, 
definida a la fórmula de treball. Les densitats mitges obtingudes in situ en el lot no poden ser 
inferior a la especificada i només 2 individuals poden tenir resultats per sota de un 2% de la 
densitat exigida. En els punts que no compleixin es realitzen assaigs de resistència mecànica 
sobre testimonis aplicant els criteris anteriors. 
 
El gruix mig obtinguts amb els testimonis no pot ser inferior al especificat en el plec de 
prescripcions tècniques particulars o en els plànols de seccions tipus i només 2 testimonis de cada 
lot poden presentar resultats per sota de un 10% del especificat. 
Si el gruix mig és inferior al 85% del especificat, s’ha de demoldre el lot i reposar. Si el gruix mig és 
superior al 85% del especificat, es compensa la diferència amb un gruix addicional de la capa 
superior en tota l’amplada de la secció tipus.  
En cap cas es permet el recreixement amb una capa estreta 
 
Les diferencies de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en el projecte no pot 
excedir les toleràncies especificades, ni poden existir zones que retinguin l’aigua. Si la tolerància 
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es rebassa per defecte i no hi hagin problemes d’embassament és pot acceptar la capa sempre 
que la capa superior compensi la manca amb un gruix addicional. Quan la tolerància es rabassa 
per excés es corregeix mitjançant un fresat. 
 
Els resultats de la mesura de regularitat superficial de la capa acabada no pot excedir als límits 
establerts en el plec de prescripcions tècniques. Si es sobrepassen el ple de condicions especifica 
el tractament o penalització per aplicar. 
 
 
6. Aglomerat asfàltic. Mescles bituminoses en calent   
 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent la combinació d'un lligant hidrocarbonat, àrids 
(inclòs la pols mineral) i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules de l'àrid 
quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de fabricació implica 
escalfar el lligant i els àrids (excepte, eventualment, la pols mineral d'aportació) i la seva posada 
en obra s'ha de fer a una temperatura molt superior a la ambient. 
 
Les mescles bituminoses en calent es fabriquen per mitjà de centrals de mescla contínua o 
discontínua, capaços de manejar simultàniament en fred el nombre de fraccions de l'àrid que 
exigeixi la fórmula de treball adoptada. 
 
Les estenedores seran autopropulsades, i estaran dotades dels dispositius necessaris per estendre 
la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim de 
precompactació, que serà fixat pel Plec de Prescripcions tècniques particulars o, si no, pel 
director de les obres 
 
S’ha de procurar que les juntes longitudinals de capes superposades quedin a un mínim de 
quinze centímetres (15 cm) una de l'altra. 
 
Es podran utilitzar compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics o 
mixtos. La composició mínima de l'equip serà un (1) compactador vibratori de corrons metàl·lics o 
mixt, i un (1) compactador de pneumàtics; per a mescles bituminoses drenants aquest últim se 
substituirà per un (1) compactador de rodets metàl·lics tàndem, no vibratori. 
 
Tots els tipus de compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors de sentit de marxa 
d'acció suau, i estar dotats de dispositius per a la neteja dels seus llantes o pneumàtics durant la 
compactació i per mantenir humits en cas necessari. 
 
La fabricació i posada en obra de la mescla no s'iniciarà fins que s'hagi aprovat pel Director de 
les obres la corresponent fórmula de treball, estudiada en laboratori i verificada a la central de 
fabricació. 
 
Aquesta fórmula fixarà com a mínim les característiques: 
 
-La identificació i proporció de cada fracció de l'àrid en l'alimentació i, si cas, després de la seva 
classificació en calent. 
-La granulometria dels àrids combinats, inclòs la pols mineral, segons la UNE-EN 933-2. 
-Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 
-La dosificació de lligant hidrocarbonat i, si s'escau, la de pols mineral d'aportació, referida a la 
massa del total d'àrids (inclòs aquesta pols mineral), i la de additius, referida a la massa del lligant 
hidrocarbonat. 
-Si s'escau, el tipus i dotació de les addicions, referida a la massa total de l'àrid combinat. 
-La densitat mínima a aconseguir. 
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També s'han d'assenyalar: 
_ Els temps a exigir per la barreja dels àrids en sec i per la barreja dels àrids amb el lligant. 
_ Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. En cap cas s'ha 
d'introduir en el mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze graus 
Celsius (15 ° C). 
-Les temperatures màxima i mínima de la barreja en sortir del mesclador. la temperatura màxima 
no ha d'excedir de cent vuitanta graus Celsius (180 º C), excepte en centrals de tambor secador-
mesclador, en les que no ha d'excedir de cent seixanta i cinc graus Celsius (165 º C). per mescles 
bituminoses d'alt mòdul les temperatures anteriors s'han d'augmentar en deu graus Celsius (10ºC); 
per a les mescles drenants aquestes temperatures han disminuir deu graus Celsius (10 º C) per 
evitar possibles escorriments del lligant. 
-La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport. 
-La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
En obres sense manteniment de la circulació, per a les categories de trànsit pesant T00 a T1 o 
amb superfícies a estendre en calçada superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), es 
realitzarà l'extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si cal amb dos (2) 
o més estenedores lleugerament desfasades, evitant juntes longitudinals. 
 
En els altres casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la 
vora de la primera es trobi encara calenta i en condicions de ser compactat, en cas contrari, 
s'executarà una junta longitudinal. 
 
En capes de trànsit amb mescles bituminoses drenants s'evitaran sempre les juntes longitudinals. 
 
 
Control d’execució 
 
S’ha de comprovar que ha transcorregut el termini de trencament o de cura d'aquests regs, no 
ha d’haver  partícules de fluidificant, ni d'aigua a la superfície; així mateix, si ha transcorregut molt 
de temps des de la seva aplicació, es comprova que la seva capacitat d'unió amb la mescla 
bituminosa no ha disminuït en forma perjudicial, en cas contrari, es pot ordenar la execució d'un 
reg addicional d'adherència. 
 
S’ha de vigilar que la superfície de la capa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments. 
 
Control geomètric 
 
Mitjançant topografia s’ha de realitzar les comprovacions de rasant de la capa executada. També cal 
comprovar els límits de les diferents capes. 
 
Control de qualitat 
 
Control de la procedència dels materials. S’agafa una mostra del centre de fabricació i es 
realitzen els següents assaigs: 
 
- Coeficient  de Els Angels del àrid gros. UNE-EN 1097-2 
- Coeficient de puliment accelerat del àrid gros per a capes de rodadura. UNE-EN 1097-8 
- Densitat relativa i absorció del àrid gros i el fi. UNE-EN 1097-6 
- Granulometria de cada fracció. UNE-EN 933-1 
- Equivalent de sorra, segons UNE-EN 933-8 
-La proporció de cares de fractura de les partícules d’àrid gros. UNE-EN 933-5 
-La proporció d’impureses de l’àrid gros. UNE146130 
-Index de lloses de l’àrid gros. UNE-EN 933-3 
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Per el control de la pols mineral, a emprar en les mescles bituminoses en calent, s'aporta 
el certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries PG-3 o document 
acreditatiu de l'homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat 
 
Per el control d’execució de la mescla es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres, segons 
l'UNE-EN 932-1, una al matí i l’altra a la tarda, de la barreja de àrids en fred abans de l'entrada en 
l'assecador, i amb elles s’efectuarà:  
 
 -Anàlisi granulomètric de l’àrid combinat, segons l'UNE-EN 933-1. 
 -Equivalent de sorra, segons l'UNE-EN 933-8 i, si s'escau, l’índex de blau de metilè, segons l'UNE-EN 
933-9, de l’àrid combinat. 
 
Es prendrà diàriament almenys una (1) mostra de la barreja d'àrids en calent, i es determinarà la 
seva granulometria, segons la UNE-EN 933-1 
 
 
Es considera com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els tres 
criteris següents: 
 
-Una longitud de 500m de calçada. 
-Tres mil cinc-cents metres (3500m2) quadrats de calçada. 
- La fracció construïda diàriament. 
 
S'extreuen testimonis en punts aleatòriament situats, en nombre no inferior a cinc (5), i es 
determina la seva densitat i gruix, segons la NLT-168. 
Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les 24 hores (24 h) del seu execució i 
sempre abans de l'extensió de la següent capa mitjançant la determinació de l'índex de 
regularitat internacional (IRI), segons la NLT-330. 
 
En capes de trànsit, es realitzaran els assaigs següents: 
 
-Mesura de la macrotextura superficial, segons la NLT-335, abans de la posada en servei de la 
capa, en cinc (5) punts del lot aleatòriament escollits de manera que hi hagi almenys un per 
hectòmetre (1/hm). 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons la NLT-336, un cop transcorreguts dos (2) 
mesos de la posada en servei de la capa. 
 
Control d’acceptació 
 
En mescles denses, semidenses i gruixudes, la densitat mitjana obtinguda no podrà ser inferior a 
l'especificada en el PG-3, no més de tres (3) individus de la mostra assajada pot presentar 
resultats individuals que baixin de la prescrita en més de dos (2) punts percentuals. En el cas de no 
complir el plec de condicions determina l’actuació o penalització a realitzar. 
 
En mescles drenants, la mitjana dels buits de la mescla no ha de diferir en més de dos (2) punts 
percentuals dels valors prescrits en el PG-3, no més de tres (3) individus de la mostra assajada 
podran presentar resultats individuals que difereixin dels que prescriu més de tres (3) punts 
percentuals. 
 
El gruix mitjà obtingut no podrà ser inferior l'especificat en el plec de condicions, no més de tres 
(3) individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de 
l'especificat en més d'un deu per cent (10%). 
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Control amidament 
 
Per obtenir l’amidament s’han de realitzar uns testimonis representatius i aleatoris. Amb el gruix 
mig de la capa i la superfície podem obtenir els m3 de mescla. Com que l’abonament 
normalment és per Tona de mescla es realitza una conversió. 
 
 
7. Enllumenat 
 
La xarxa d’enllumenat de cara els controls previs i d’execució el tractament és igual que els 
explicats anteriorment en el subministrament de serveis. 
 
Control de qualitat 
 
En el control de qualitat la part de obra civil també tindrà el mateix tractament que un servei. 
En quan a l’obra mecànica es controla: 
 
-Pel que respecta a la rigidesa dielèctrica d’una instal·lació, ha de ser tal, que desconnectats els 
aparells d’utilització (receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1.000 volts a 
freqüència industrial, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts i amb un mínim de 
1.500 volts. Aquest assaig es realitzarà per a cada un dels conductors incloent el neutre o 
compensador, en relació a terra i entre conductors, excepte per aquells materials que se justifiqui 
que aquest assaig ha estat realitzat prèviament pel fabricant. 
- La caiguda de tensió del circuit no ha de ser superior al 3% de la existent en els quadres de 
comandament. 
- Es mesurarà l’aïllament entre conductors i entre la línia de terra i els conductors. 
- Es mesurarà la resistència a terra en cada punt de la xarxa de terres, que no haurà de ser 
superior a 30 Ohms. No obstant, s’admetran interruptors diferencials d’intensitat màxima 500 mA o 
1 A, sempre que la resistència de posada a terra mesurada en la posada en servei de la 
instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ohms i 1 Ohm, respectivament. 
- Es mesuraran les intensitats de les fases, buscant el màxim equilibri entre elles. 
- Cal verificar que els conductors de les diferents fases i el neutre siguin fàcilment identificables pel 
seu color. 
- Es comprovarà amb el luxòmetre que la il·luminació sigui la exigida pel projecte. 
 
8. Pavimentació 
 
8.1Vorada i Rigola 
 
Les vorades son l’element separador entre el ferm i les voreres, alhora que limita lateralment les 
capes de base i de paviment i les contenen durant les seves operacions d’estesa i compactació. 
Si les vorades es col·loquen directament sobre la subbase granular. 
 
Control previ 
 
El replanteig de les vorades es molt important, ja que es un element definitiu que es col·loca molt 
abans d’acabar l’obra i posteriormente ha de servir de referència per a les següents fases de 
l’obra.  
 
Control geomètric 
 
Cal controlar en tot moment la relació entre la cota de la subbase, el gruix que ha de tenir la 
capa de base més el gruix de la capa de paviment i la zona de vorada que ha de quedar a la 
vista que serà la diferència de cotes entre el paviment i la vorada. 
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Control d’execució 
 
Les inspeccions visuals ens permeten localitzar ràpidament errors en la alineació de les vorades. I 
definir les condicions mínimes del morter de segellat entre les peces. 
 
Control de qualitat 
 
El formigó de base ha de tenir la consistència adecuada per a poder situar perfectament la 
vorada i així aconseguir una alineación perfecta. El formigó de reforç ha de tenir suficient 
resistència però sobretot suficient gruix. 
 
El contractista ha d’entregar el certificat de qualitat de l’empresa que fabrica la vorada i rigola. 
 
Si no tinguessin el segell necessari o homologat es poden realitzar els següents assaigs: 
 
- Determinació de l’absorció d’aigua. 
- Resistència a l’abrasió. 
- Resistència a la flexió. 
- Comprovació de les característiques geomètriques. 
- Extracció d’un testimoni de vorada mitjançant sonda rotativa per a la 
  determinació de la resistència a la compressió. 
 
 
8.2 Paviments superficials 
 
Control previ 
 
Abans de col·locar el formigó cal comprovar que s’hagin instal·lat tots els serveis, col·locar els 
escossells dels arbres per tal de deixar la zona formigonar, i en definitiva situar tots els elements 
singulars que pugui tenir la obra per tal de distingir si s’han de formigonar o no. 
 
 
Control d’execució 
 
Controlar que es realitzen les juntes de dilatació del formigonat per evitar l’aparició d’esquerdes i 
fissures. Normalment es fa una junta cada 4 metres. 
 
Cal comprovar visualment la anivellació i l’acabat del formigó, el gruix i les pendents. 
 
Control de qualitat 
 
Segons la resistència del formigó que estiguem utilitzant realitzarem sèries de provetes de formigó, 
incloent la mesura de l’assentament del con d’Abrams, amb els criteris establerts a La Instrucció 
per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o armat EHE (Fins a una resistència de 
25N/mm2 es fan com a mínim dues sèries de provetes cada 100m3 o fracció, fins a 30N/mm2 es 
fan com a mínim quatre sèries de provetes cada 100m3 o fracció i per mes de 35N/mm2 es fan 
com a mínim sis sèries de provetes cada 100m3 o fracció.) 
 
Per a les peces prefabricades de formigó el contractista entrega el certificat de qualitat dels 
materials. En cas contrari es poden realitzar els següents assaigs: 
 
Llambordes de formigó: 
- Determinació de l’absorció d’aigua. 
- Resistència a l’abrasió. 
- Resistència a la flexió. 
- Comprovació de les característiques geomètriques. 
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Rajoles de vorera:  
- Determinació de l’absorció d’aigua. 
- Resistència a l’abrasió. 
- Resistència a la flexió. 
- Comprovació de les característiques geomètriques. 
 
9 Senyalització i jardineria 
 
Senyalització: Cal vigilar que la senyalització compleixi amb les normes de tràfic vigents. Els 
diferents elements de senyalització han de tenir unes condicions de qualitat mínimes segons el 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 
 
Jardineria: Compren la plantació de l’arbrat i la sembra dels espais verds. L’apartat de jardineria 
es pot executar sempre que la posterior edificació no pugui malmetre els arbres i les plantes. Per 
a la jardineria caldrà comprovar la funcionalitat de l’arbrat, i que compleixen les condicions 
exigides. 

3.2.4 Valoracions i certificacions 
 
La direcció d’obra realitza mensualment l’amidament de les unitats d’obra executades durant el 
període de temps anterior. Els amidaments o mesuraments es realitzen en la forma i les condicions 
que estableix el plec de prescripcions tècniques particulars. Si la unitat d’obra ha de quedar 
posteriorment o definitivament amagada impedint l’amidament, el contractista ha d’avisar la 
direcció d’obra amb prou antelació perquè aquesta pugui prendre les dades necessàries.  
 
La valoració de l’obra és el producte de aplicar els amidaments de l’obra executada als preus 
contractats. El director d’obra ha de redactar mensualment la relació valorada a l’origen. Encara 
que la producció mensual de l’obra sigui petita o fins i tot nul·la s’ha de redactar la relació 
valorada, excepte que s’hagi acordat la suspensió de l’obra.  
 
L’obra executada s’ha de valorar als preus d’execució material que figurin en el quadre de preus 
unitaris del projecte per a cada unitat d’obra i als preus de les noves unitats d’obra no previstes 
en el contracte que hagin estat degudament autoritzat. 
 
Realitzada la relació valorada a origen la direcció d’obra envia un exemplar al contractista 
perquè doni la seva conformitat o objeccions. El contractista pot presentar les al·legacions que 
consideri oportunes, aquestes si s’accepten , total o parcialment, es tenen en compte a l’hora de 
redactar la pròxima relació valorada o, si s’escau, en la certificació final o en la liquidació del 
contracte. El contractista té deu dies hàbils a partir de la recepció d’aquest document per 
presentar-les,  transcorregut aquest termini sense que el contractista hagi formulat al·legacions es 
considera atorgada la conformitat a la relació valorada. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a l’execució correcta i 
l’acabat de qualsevol unitat d’obra es consideren inclosos en el preu d’aquesta, encara que no 
figurin especificats a la descomposició o descripció dels preus. . Totes les despeses que pel seu 
concepte siguin assimilables com a  costos indirectes es consideren sempre incloses en els preus 
de les unitats d’obra del projecte quan no constin en el pressupost valorats en unitats d’obra o en 
partides alçades. 
 
Si per l’execució de l’obra és necessari utilitzar materials o executar unitats d’obra que no figuren 
en el projecte, la proposta del director de l’obra sobre els nous preus que cal fixar s’ha de basar 
quan sigui aplicable en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris 
integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguin a la data en què va 
tenir lloc l’adjudicació. Aquests un cop aprovats per l’òrgan de contractació es consideren 
incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte. 
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Les partides alçades es valoren com indica el plec de prescripcions tècniques particulars. Es 
consideren partides alçades que s’han que s’han de justificar les susceptibles de ser mesurades 
en totes les seves parts en unitats d’obra. Les partides alçades d’abonament íntegre són aquelles 
que es refereixen a tasques l’especificació de les quals consti en els documents contractuals del 
projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el plec. 
 
Les partides alçades que s’hagin de justificar s’han de valorar als preus de l’adjudicació d’acord 
amb les condicions del contracte i el resultat dels mesuraments corresponents. Quan els preus 
d’una unitat d’obra o de diverses no figurin inclosos en els quadres de preus, els nous preus per 
aplicar han de ser aprovats per l’òrgan de contractació juntament amb la justificació i la 
descomposició del pressupost de la partida alçada, i l’import total de la partida alçada no 
excedeixi l’import que consti en el projecte. 
 
Les partides alçades d’abonament íntegre s’han d’abonar al contractista en la seva totalitat, una 
vegada determinats els treballs o les obres a què es refereixin, d’acord amb les condicions del 
contracte i sens perjudici del que el plec de clàusules administratives particulars pugui establir 
respecte del seu abonament fraccionat en casos justificats. Quan l’especificació dels treballs o 
les obres constitutius d’una partida alçada d’abonament íntegre no consti en els documents 
contractuals del projecte o hi figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient a les finalitats 
de la seva execució, cal atenir-se a les instruccions que a aquests efectes dicti per escrit la 
direcció, a les quals es pot oposar el contractista en cas de disconformitat. 
 
El contractista té dret a percebre  abonaments a compte per material proveïts, instal·lacions i els 
equips necessaris per a l’obra d’acord amb el Regalament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RD 1089/2001, del 12 d’octubre). 
 
En casos de força major i sempre que no hi hagi actuació imprudent per part del contractista, 
aquest té dret a una indemnització pels danys i perjudicis que se li hagin causat. El contracte ha 
d’exposar que es considera força major. 
 
El director d’obra, sobre la base de la relació valorada, ha d’expedir la certificació d’obra 
corresponent en el termini màxim de deu dies següents al període a què correspongui. Al resultat 
de la valoració obtingut se li han d’augmentar els percentatges adoptats per formar el pressupost 
base de licitació i la xifra que resulti de l’operació anterior s’ha de multiplicar pel coeficient 
d’adjudicació, de manera que s’obté la relació valorada que s’aplica a la certificació d’obra. 
 
 

3.2.5 Revisió de preus 
 
La revisió de preus consisteix en la variació de preus del contracte de l’obra per intentar mantenir 
un equilibri econòmic. Es com una clàusula d’estabilitat o equilibri financer del contracte que 
implica una garantia enfront de la inestabilitat econòmica, de manera que en els contractes de 
llarga durada o volum important, la prestació dinerària a favor del contractista no es vegi 
perjudicada com a conseqüència de la inflació. 
 
La revisió de preus en el contracte ha de tenir lloc quan s’hagi executat almenys  el 20 per 100 del 
seu import i hagi transcorregut un any des que es va formalitzar. En conseqüència, el primer 20 
per 100 executat i el primer any transcorregut des de la formalització queden exclosos de la 
revisió. . El plec de clàusules administratives particulars ha de detallar, si s’escau, la fórmula o 
sistema de revisió aplicable. 
 
La revisió es porta a terme aplicant a les fórmules polinòmiques que figuren en el respectiu plec 
de clàusules administratives particulars, els índexs mensuals de preus (mà d’obra, materials bàsics, 
i energia) que hagi aprovat la Comissió delegada del govern per a Assumptes Econòmics, a 
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proposta del comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat i hagin estat publicats en el Butlletí 
Oficial de l’Estat, obtenim el coeficient de revisió (Kt). 
 
S’aplica el coeficient resultant (Kt) als imports líquida de les prestacions realitzades que tinguin 
dret a revisió, fet que determinarà el preu a pagar, import que s’ha d’afegir a la certificació 
d’obra que incorpori la corresponent relació valorada. 
 
El addicional de liquidació que resulti, si s’escau, de la relació valorada corresponent a la 
certificació final d’obra, serà revisable un cop deduït el 20% de la mateixa, sent e coeficient de 
revisió de preus aplicable el de la mitjana aritmètica dels coeficients de revisió obtinguts en cada 
un dels mesos en què va tenir lloc la revisió de preus en el contracte. 
 
L’import de les revisions que siguin procedents es fan efectiu mitjançant l’abonament o 
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials o, excepcionalment, en la 
liquidació del contracte, quan no hagin pogut incloure en les certificacions o pagaments 
parcials. 
 

3.2.6 Seguiment temporal 
 
El seguiment temporal es basa en comparar el planning inicial amb l’executat, les desviacions 
que esdevenen en cada capítol i les propostes per optimitzar els recursos i el temps d’execució. 
 
La constructora entrega la planificació de l’obra, determinant les fases, els elements i els mitjans 
amb que cal comptar per assolir la data de finalització de l’obra. 
 
El seguiment temporal de l’obra implica el seguiment de la quantitat d’obra executada, és a dir 
quin percentatge de l’obra s’ha executat. Cal focalitzar el control en el camí crític de la 
planificació. 
 
Quan es produeix un retràs que impliqui una modificació del plaç de termini de l’obra les 
propostes han de corregir aquest i evitar-lo més endavant. L’esforç de reducció de temps ha de 
centrar-se en les activitats del camí crític. 
 
Algunes estratègies per recuperar temps poden ser: 
- Intensificar recursos per recuperar el retràs. 
- Redefinir processos per accelerar l’activitat. 
- Redefinir tecnologia per realitzar el projecte en menys temps. 
- Reestructurar la interdependència de les activitats 
- Anticipar l’inici d’activitats futures 
 
El seguiment es realitza en el mateix suport informàtic en que es realitza el pla de treball 
contractual (Microsoft Project, TCQ, Presto,...) realitzant una actualització mensual en funció de 
l’avanç de l’obra i de la disponibilitat d’equips i personal del contractista, amb projecció de la 
previsió de certificacions en funció del pla actualitzat. 
 
Inicialment s’introduirà en el suport adequat el planning de la constructora realitzant una previsió 
de termini i certificacions mensuals. Aquesta previsió inicial s’actualitzarà en funció dels 
rendiments obtinguts mensualment, establint les noves previsions de certificació i proposant, en el 
seu cas, les accions correctores adients per recuperar les desviacions de termini. 
 
En el cas de que la obra ho requereixi es realitzaran les reprogramacions que siguin necessàries, 
actualitzant les referències de termini i certificació. 
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3.2.7 Ampliació de termini 
 
El contractista pot demanar una pròrroga al·legant les raons per les quals considera que no li és 
imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, als efectes que l’Administració 
pugui resoldre oportunament,  en un termini màxim de quinze dies des de que es produeix la 
causa originària del retard i sempre abans que finalitzi el Termini d’execució del contracte, sobre 
la pròrroga, sens perjudici que una vegada desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat 
al temps realment perdut. 
 
En cas que el contractista no sol·liciti una pròrroga l’Administració queda facultada per concedir, 
dins del mes últim del termini d’execució, la pròrroga que consideri convenient, amb imposició, si 
és procedent, de penalitats, llevat que consideri més aconsellable esperar que finalitzi el termini 
per procedir a la resolució del contracte. 
 
No poden ser objecte de pròrroga els contractes menors. Es consideren contractes menors els 
contractes d’un import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres. 
 

3.2.8 Modificats i Obres complementaries 
 
Durant el procés d’execució del projecte poden sorgí circumstàncies de diversa índole que 
impedeixin un normal desenvolupament de l’obra, el que obliga a una modificació del projecte 
original. 
 
Els Modificats del projecte inicial es plantegen quan sorgeix la necessitat de introduir noves unitats 
de obra, només es poden acceptar per raons de interès públic i per causes imprevistes (Art. 202 
LCSP), i/o es produeixen  variacions de les unitats de obra contemplades al projecte superiors al 
10% del pressupost. 
Suposen una modificació del projecte aprovat i u na modificació del contracte amb el 
contractista de l’obra. L’administració i el contractista intentaran arribar a un acord en els preus 
de les noves unitats d’obra, preus contradictoris, i amb la variació del pressupost global de l’obra. 
Si el nou pressupost varia amb més de un 20% respecte l’inicial, el contractista  es lliure de rescindir 
el projecte. 
 
Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les 
característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, els preus aplicables han de ser fixats 
per l’Administració, amb l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres dies 
hàbils. Si aquest no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les pot contractar amb un 
altre empresari en els mateixos preus que hagi fixat o executar-les directament. 
 
El preus contradictoris són els preus d’unitats d’obra no pressupostades en el contracte 
d’execució  i que sorgeixen durant el desenvolupament dels treballs. Un cop fixats els preus es 
redacta un Acta de Preus Contradictoris per a l’acceptació d’aquest per part de la constructora. 
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a 
reclamar cap indemnització. 
 
Quan la Direcció d’obra considera necessari una modificació del projecte ha de segui els 
següents passos (art. 234 LCSP): 
 
-Sol·licitud de l’autorització per la redacció del modificat a l’òrgan contractant. La sol·licitud 
conté la proposta tècnica motivada amb l’import del increment del pressupost que implica la 
modificació i la descripció de les obres a realitzar. 
 
-Autorització de la redacció mitjançant la resolució de l’òrgan de contractació. 
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-Redacció del Projecte Modificat, la seva supervisió i aprovació. 
 
-Audiència del contractista. 
 
-Formalització del nou contracte. 
 
-Acta de comprovació de replanteig de les obres del Modificat. 
 
Es poden introduir variacions sense necessitat d’un Modificat quan aquestes consisteixin en 
l’alteració en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del 
projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu 
primitiu del contracte. 
 
Quan la tramitació d’un projecte modificat exigeixi la suspensió temporal parcial o total de 
l’execució de les obres i això ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic l’òrgan de 
contractació pot acordar que continuïn provisionalment tal com estigui previst en la proposta 
tècnica que elabori la direcció d’obra, sempre que l’import màxim previst no superi el 10 per cent 
del preu primitiu del contracte i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament.  
 
Les actuacions per tramitar l’expedient de projecte modificat són les següents: 
 
- Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l’obra, on figuri l’import 
aproximat de la modificació així com la descripció bàsica de les obres a realitzar. 
- Audiència del contractista. 
- Conformitat de l’òrgan de contractació. 
- Certificat d’existència de crèdit. 
 
En el termini de sis mesos ha d’estar aprovat tècnicament el projecte, i en el de vuit mesos, 
l’expedient del projecte modificat. L’autorització per iniciar provisionalment les obres implica 
l’aprovació de la despesa, sense perjudici dels ajustos que s’hagin d’efectuar en el moment de 
l’aprovació de l’expedient de la despesa. 
 
Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu d’aquest experimenti una 
variació, s’ha de reajustar la garantia, perquè mantingui la proporció deguda amb el nou preu 
modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a l’empresari 
l’acord de modificació. 
 
La modificació del contracte no es pot fer amb la finalitat d’afegir prestacions complementàries 
a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte a fi que pugui complir finalitats 
noves no previstes en la seva documentació preparatòria, o incorporar una prestació susceptible 
d’utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits, s’ha de fer una nova contractació 
de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el règim establert per a l’adjudicació de 
contractes complementaris. 
 
El projecte de Obres Complementàries té la finalitat de la realització de actuacions menors, 
independents del projecte principal, però que el complementen. 
 
Es pot adjudicar mitjançant procediment negociat Quan es tracti d’obres complementàries que 
no figurin en el projecte ni en el contracte, però que a causa d’una circumstància imprevista 
passin a ser necessàries per executar l’obra tal com estava descrita en el projecte o en el 
contracte sense modificar-la, i l’execució de la qual es confiï al contractista de l’obra principal 
d’acord amb els preus que regeixin per al contracte primitiu o que, si s’escau, es fixin 
contradictòriament, sempre que les obres no es puguin separar tècnicament o econòmicament 
del contracte primitiu sense causar grans inconvenients a l’òrgan de contractació o que, encara 
que resultin separables, siguin estrictament necessàries per a la seva perfecció, i que l’import 
acumulat de les obres complementàries no superi el 50 per cent de l’import primitiu del 
contracte. 
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3.2.9 Comunicació  
 
Durant l’execució de l’obra s’ha de comprovar que la planificació i mètodes constructius siguin 
adequats per minimitzar l’afectació als veïns, garantint en tot moment l’accessibilitat a les 
propietats privades. Es convenient mantenir reunions amb representants veïnals per mitjà dels 
ajuntaments afectats per portar un seguiment de la incidència de les obres, per tal d’informar 
sobre les obres, escoltar els comentaris que es facin i explicar els punts que es puguin plantejar. 
Tanmateix s’informarà de tots els desviaments i/ó itineraris provisionals d’obra ( per vianants o 
vehicles) als veïns mitjançant la documentació necessària. 
 
La direcció d’obra ha de obtenir els permisos de les diferents administracions que són afectades 
per l’execució de les obres. 

3.2.10 Informe mensual 
 
Amb l’objectiu de informar sobre l’avanç de l’obra. Es lliura al promotor amb una periodicitat 
mensual,en la data estipulada per la propietat, un informe explicatiu sobre el desenvolupament 
de les obres i les incidències que hagin pogut succeir, és a dir un informe resum de l’estat de 
l’obra. 
 
El seu contingut i forma varia segons les peticions i requisits a complir, però és important que 
inclogui els següents apartats: 
 
1. Fitxa tècnica de l’obra, ha de contenir tota la informació bàsica relacionada amb l’obra 
executada. 
 
2. Seguiment temporal, es redacta les activitats realitzades en aquest període, les incidències i el 
pla d’obra vigent. 
 
3. Seguiment econòmic, i es realitza una comparativa entre els amidaments reals i del projecte 
adjudicat, i per tant també amb el pressupost. Amb la valoració obtinguda es determina en tant 
per cent la desviació respecte el pressupost adjudicat. També s’hi afegeixen els comentaris 
significatius i/o explicatius. 
 
4. Control de qualitat, s’informa de tots els assaig realitzats en aquest període, possibles 
incidències i els resultats obtinguts. 
 
5. Reportatge fotogràfic. S’il·lustra el seguiment de l’obra mitjançant fotografies representatives 
de l’activitat realitzada durant el mes. 
 
6. Documentació, s’inclou la documentació generada durant el període així com les actes de 
reunions. 
 
7. Seguretat i salut, S’afegeix l’informe del coordinador de seguretat i salut. 
 
8. Seguiment mediambiental, S’inclou l’informe ambiental realitzat per el tècnic ambiental. 
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3.3 Activitats de final d’obra 
 

3.3.1 Llista d’acabats 
 
En la última fase de l’obra es realitza una llista amb les activitats que queden per executar.  En 
aquesta llista es descriu les activitats que falten per acabar, desperfectes detectats que s’han de 
corregir, documents que falten per entregar, proves de instal·lacions, neteja, etc... , la solució 
adoptada i les observacions necessàries de les parts implicades. 
Aquesta llista es segueix diàriament o dos cops per setmana i actualitzar a mesura que es van 
realitzant les tasques que manquen. 
 

3.3.2 Documentació final 
 
El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, ha de comunicar per escrit a la 
Direcció de l’obra la data prevista per acabar o executar el contracte, als efectes que se’n pugui 
fer la recepció. 
 
El director de l’obra, en cas de conformitat, redacta un informe tècnic final i comunica al 
promotor amb aquest la finalització de les obres. L’òrgan de contractació adopta, segons aquest 
informe,  la resolució pertinent, designa un representant per a la recepció i comunica d’aquest 
acte a la Intervenció de l’Administració corresponent, quan la comunicació sigui preceptiva, per 
a la seva assistència potestativa a aquest en les seves funcions de comprovació de la inversió. 
 
Si per a l’execució de les obres resten alguns acabats que implica tenir que realitzar treballs 
posterior a la data de finalització del contracte s’aixeca un Acta d’Inspecció Final. Aquest és un 
document redactat per la direcció d’obra un cop es realitza una inspecció conjunta, dels 
representants dels agents implicats, a les obres executades per saber si són aptes per a la seva 
recepció i deixar constància dels acabats pendents i el termini per aquests. 
 
El representant de l’òrgan de contractació ha de fixar la data de la recepció i, amb aquest 
objecte, ha de citar per escrit la direcció de l’obra, el contractista i, si s’escau, el representant de 
la Intervenció corresponent.  
 
S’entén per a recepció de l’obra com l’acte pel qual el contractista un cop finalitzada la obra, la 
entrega (ja sigui total o parcialment) al promotor i aquest l’accepta. Poden ser objecte de 
recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de ser executades per fases que puguin ser 
lliurades a l’ús públic, segons el que estableix el contracte. 
 
Del resultat de la recepció n’ha d’estendre un Acta que han de subscriure tots els assistents, i han 
de retirar un exemplar original cadascun d’ells. L’Acta de Recepció és el document on es deixa 
constància que les obres estan acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions 
tècniques i administratives del contracte i per tant es dona per rebuda la obra. Quan les obres no 
es trobin en estat en ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta, i el director de les obres ha 
d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessàries, i fixar un termini per 
posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un 
altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
Un cop rebudes les obres, el director de l’obra ha de formular el mesurament real de l’obra 
executada, mesurament general, amb l’assistència del contractista. Per dur a terme el 
mesurament general s’han d’utilitzar com a dades complementàries la comprovació del 
replanteig, els replanteigs parcials i els mesuraments fets des de l’inici de l’execució de l’obra, el 
llibre d’incidències, si n’hi ha, el d’ordres i tots els que considerin necessaris el director de l’obra i el 
contractista. Per a la conformitat del mesurament es redacta un Acta d’Amidament General. 
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D’aquest acte s’ha d’estendre una acta per triplicat i els exemplars els han de signar el director 
de l’obra i el contractista; cada un dels signants ha de retirar-ne un exemplar i el tercer l’ha de 
remetre el director de l’obra a l’òrgan de contractació. 
 
El resultat del mesurament s’ha de notificar al contractista perquè doni la seva conformitat o 
manifesti les objeccions que consideri oportunes. Les reclamacions que consideri oportú fer el 
contractista contra el resultat del mesurament general les ha d’adreçar per escrit a l’òrgan de 
contractació per mitjà del director de l’obra, el qual les ha d’elevar a aquell amb el seu informe. 
 
Sobre la base del resultat del mesurament general el director de l’obra ha de redactar la relació 
valorada corresponent. Amb aquesta el director d’obra expedita i tramita la certificació final 
d’obra. Dins del termini de dos mesos, a comptar de la recepció de l’obra, l’òrgan de 
contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que s’ha d’abonar, si 
s’escau, al contractista dins del termini de dos mesos a partir de la seva expedició a compte de 
la liquidació del contracte 
 
Transcorregut el termini de garantia, si l’informe del director de l’obra sobre l’estat de les obres és 
favorable o, en cas contrari, una vegada reparat el que s’hagi construït, el director ha de 
formular en el termini d’un mes la proposta de liquidació de les realment executades, prenent 
com a base per a la valoració les condicions econòmiques establertes en el contracte. 
2. La proposta de liquidació s’ha de notificar al contractista perquè en el termini de deu dies hi 
doni la seva conformitat o manifesti les objeccions que consideri oportunes. 
3. Dins del termini de dos mesos, a comptar de la contestació del contractista o del transcurs del 
Termini establert per a aquesta finalitat, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la liquidació i 
abonar, si s’escau, el saldo resultant. 
 
En els contractes s’ha de fixar un termini de garantia a comptar de la data de recepció o 
conformitat, transcorregut el qual, si no hi ha objeccions per part de l’Administració, queda 
extingida la responsabilitat del contractista. Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment 
del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha 
de redactar un informe sobre l’estat de les obres.  
 
Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret de la 
responsabilitat per vicis ocults, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la 
liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha 
d’efectuar en el termini de seixanta dies. El director de l’obra redacta una Certificació de la fi del 
període de garantia. En aquest document es fa constar un cop efectuat una visita a l’obra que 
no s’ha detectat cap desperfecte imputable a una mala execució de les obres que pugui 
impedir la seva recepció definitiva i per tant, han quedat resolts satisfactòriament els possibles 
temes pendents i acabats d’obra que figuressin a l’acta de recepció. 
 
En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en 
l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini de garantia, el director 
facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparació del 
que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual continua encarregat de la 
conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de 
garantia.  
 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de 
respondre dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de 
la recepció. Transcorregut el termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, queda 
totalment extingida la responsabilitat del contractista. 
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3.3.3 Estat de Dimensions i de Característiques (EDC) 
 
L’Estat de dimensions i de Característiques (EDC) o As-build és un conjunt de documents amb 
característiques de projecte, en el qual es descriu els treballs realitzats, La definició geomètrica de 
tots els elements de l’obra executada, amb els materials utilitzats i les seves característiques, i la 
qualitat finalment assolida. 
 
En l’EDC és el projecte de l’obra realment executada i ha de contenir tota la informació 
necessària per servir de suport per a actuacions futures a l’obra un cop amb servei i dels treballs 
de conservació i manteniment. 
 
El plec de condicions del projecte especifica sobre qui recau l’autoria dels treballs, generalment 
al Enginyer Director de l’Obra, el qual signarà els documents de l’EDC. 
 
Partint de l’últim projecte constructiu aprovat i adjudicat (M0, M1,...), la direcció d’obra elabora 
l’EDC a mesura que es van executant els treballs, amb les pròpies dades o les proporcionades pel 
contractista, de manera que un cop acabades les obres es pugui entregar quan estipula el 
contracte. 
 
A l’EDC cal documentar i justificar qualsevol modificació realitzada a l’obra, respecte del darrer 
projecte aprovat i no ha d’incloure les justificacions que formin part del projecte constructiu 
aprovat, la informació pressupostària i  l’estat d’amidaments final assolit. 
 
El format del projecte d’EDC serà segons determini l’òrgan contractant i contindrà els documents 
següents: 
 
1. Memòria i Annexes 
2. Plànols 
3. Documentació de Qualitat i Mediambient 
4. Arxiu de Dades del Control de Qualitat 
 
1. Memòria i Annexos 
La memòria és un document en el qual es descriu de forma resumida però completa, el conjunt 
dels treballs executats des de l’inici de l’obra fins a la recepció d’aquesta. Cal documentar (i 
justificar, quan sigui el cas, a l’annex respectiu) qualsevol modificació efectuada respecte del 
darrer projecte aprovat. 
En els annexos a la Memòria es desenvolupa la informació dels apartats esmentats a la memòria. 
2. Plànols 
El document de plànols inclou el conjunt de plànols necessaris i amb la precisió adequada per a 
definir l’obra executada. En els plànols ha de quedar plasmada la totalitat de l’obra executada; 
per això cal incloure tots els plànols que s’hagin fet servir en l’execució de l’obra (ja siguin de 
projecte o de nova generació). 
3. Documentació de Qualitat i Mediambient 
Aquest document s’inclou els resums dels processos de Control de Qualitat realitzats a l’obra per 
tal de garantir el compliment del Plec de Prescripcions Tècniques i els aspectes mediambientals. 
El document de control de qualitat consta de memòria, plànols de localització (tramificació de 
l’obra) i resum de dades característiques. De mediambient inclou la identificació i avaluació 
d’aspectes ambientals i la gestió de residus, terres i préstecs. 
4. Arxiu de Dades del Control de Qualitat 
Es recopilarà tota la informació del control de qualitat: resultats dels assaigs, certificats i 
inspeccions realitzades, ordenada de tal forma que permeti la seva consulta a partir dels plànols 
de sectorització realitzats i del resum de resultats. 
També es recolliran els certificats i tota la documentació que afecta al control de qualitat de 
l’obra executada. 
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4. CAS PRÀCTIC 
 

 
4.1 Definició i agents 
 
La obra utilitzada com a exemple per l’exposició pràctica és la mencionada anteriorment a la 
introducció i que consisteix en la urbanització dels vials a l’entorn del sincrotró i connexió amb la 
B-30 en l’àmbit del pla parcial del centre direccional de Cerdanyola del Vallès.  
 
El Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat el 1976, va crear 5 àrees estratègiques per al 
desenvolupament econòmic i social de la metròpolis i les va denominar centres direccionals. 
 
El Centre Direccional de Cerdanyola (Parc de l’Alba) comprenia 675 hectàrees, situades al 
centre geogràfic de la metròpolis –entre el nucli urbà de Cerdanyola i els municipis de Barcelona, 
Badia, Sabadell i Sant Cugat–, i estava destinat a concentrar activitats estratègiques per al 
desenvolupament econòmic i social del conjunt de la regió. 
 
El planejament va ser modificat degut al conveni urbanístic entre l’INCASOL, l’Ajuntament de 
Cerdanyola i el Consorci per a la Construcció del Laboratori de la Llum Sincrotró en el que 
s’establien l’execució de l’urbanització de la parcel·la del Sincrotró, inclusos els accessos i els 
serveis necessaris. 
 
El Consorci Urbanístic Centre Direccional Cerdanyola integrat per l’Ajuntament de Cerdanyola i 
l’INCASOL, va realitzar el projecte de urbanització pel desenvolupament del Pla Parcial del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. L’obra de referència del treball tenia com a 
objectiu crear una via per comunicar la carretera BP-1413 amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona i les autopistes AP-7 i B-30, mitjançant la connexió amb la rotonda existent construïda 
com a part del desenvolupament del Pla Parcial. Així mateix s’havia d’executar un carrer de 
tràfic restringit que comuniqués la parcel·la del Sincrotró amb el vial principal. 
 

 
Centre Direccional de Cerdanyola (Parc de l’Alba) 
 
 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 63 

4.2 Agents participatius 
 
 
El promotor i gestor de l’obra que serveix d’exemple és el Consorci Urbanístic Centre Direccional 
Cerdanyola integrat per l’Ajuntament de Cerdanyola i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL). 
 
La empresa adjudicatària del contracte d’execució de la urbanització dels vials a l’entorn del 
sincrotró i connexió amb la B-30 en l’àmbit del pla parcial del centre direccional de Cerdanyola 
del Vallès és FCC CONSTRUCCIÓN SA. 
 
El contracte de consultoria i assistència tècnica per la direcció d’obra i coordinació de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra s’adjudica a l’empresa CICSA Consultor de Ingeniería Civil SA 
així com la coordinació mediambiental. 
 
El laboratori de control de qualitat que realitza l’autocontrol en l’execució de l’obra és EPTISA i el 
contrast és a càrrec del laboratori de PAYMA. 
 
L’equip humà ofertat i acordat amb el promotor per portar a terme les activitats de la direcció de 
l’obra exemplificada estava format per un director d’obra amb la titulació professional d’Enginyer 
de Camins Canals i Ports i un equip tècnic format per un Enginyer tècnic d’obres públiques amb 
un experiència superior a 10 anys, un tècnic auxiliar de vigilant d’obra i un altre per la delineació, 
un tècnic amb més de 5 anys d’experiència com a coordinador de medi ambient, un tècnic 
amb més de 5 anys d’experiència com a coordinador de  seguretat i salut,  un enginyer industrial 
amb més de 10 anys d’experiència en serveis i un topògraf per al contrast del control geomètric. 
 
 
 
4.3 Estudi de l’obra per executar 
 
  
Tot i no realitzar un informe previ abans de començar la obra es realitza un estudi de l’obra a 
executar per a comprovar que el projecte base conté la definició i els detalls en els plànols i el 
plec de prescripcions tècniques particulars per a poder realitzar les obres. També és realitza els 
amidaments sobre plànols rebuts de les partides més importants de l’obra per a comprovar que 
no hi ha errors en els amidaments i alhora es revisa el pressupost. És a dir es revisa els plànols, el 
plec de condicions i el pressupost.    
 
El projecte a executar tenia  com a objecte crear una via (eix-3A1) ,denominada com Avinguda 
de la Ciència, que comunica la carretera BP-1413 amb la Universitat Autònoma de Barcelona i les 
autopistas AP-7 i B-30 i un carrer de tràfic restringit (eix-C) que comunica la parcel·la del Sincrotró 
amb el vial principal (eix-3A1 ). 
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La secció de l’eix principal (eix-3A1) és tipus rambla amb un carril bici de 2.70m dins la mitjana de 
6m,dos calçades de 6.50m, voreres 4,50m i aparcaments als dos costats de 2.50m. 
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L’eix-C es un carrer per a vianants i té una secció de 8,50m en v en la que 3m es pavimenten 
amb ferm per a vehicles. 
 

                                                
 
El dimensionament dels ferms de les calçades, es fa d’acord amb les directrius de la Norma 6.1-
IC, Secció de ferms, de la Instrucció de carreteres. 
 
El projecte proposa la estabilització del terreny natural per obtenir una esplanada tipus E2 pels 
dos vials a construir. Es considera que la qualitat del terreny que suportarà l’esplanada té una 
qualitat de sòl tolerable i per tant és s’ha de realitzar una capa de estabilitzat S-EST1 de 25cm i 
una altre capa estabilitzada S-EST2 posterior de 25cm de gruix. 
 
Pel dimensionament de la calçada del vial principal (3A1) es considera  que la categoria de 
trànsit més idònia per aquest vial es la T1. La secció de ferm escollida, segons la Norma 
esmentada, és el tipus 123.  
 
 
Per tant el ferm projectat,segons annex,  esta constituït per: 
 
 
 
-15cm Mescla bituminosa en calent 
-22cm Grava-ciment 
-22cm Sòl-ciment 
 
En els plànols del projecte es dibuixa una 
secció tipus amb 2cm més de MBC que el 
que estableix la Norma per la categoria de 
ferm a construir.  
 
En els amidaments dels pressupost la suma 
de gruixos del ferm és de 18cm, per tant 3cm 
més del que cal segons la instrucció. 
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La categoria de trànsit pesat en el vial EixC , segons el plànol de detall de pavimentación, 
s’estima que és un T41. El ferm projectat, segons el plànol de detalls de pavimentació per aquest 
vial és: 
 
-8cm Mescla bituminosa en Calent 
-30cm Sòlciment 
 
Es pot observar que per assolir una categoria 
de ferm T41, segons la Instrucció de 
carreteres, és necessita només una capa de 
25cm de Sòlciment. El pressupost del 
projecte el gruix de la capa de sòlciment és 
de 25cm, però la capa de MBC valorada és 
de 9cm (4cm de PA-10 i 5cm de D-12). 
 
En principi la  secció de ferm, per aconseguir 
la categoria T41, a construir serà: 
 
 -8cm Mescla bituminosa en Calent 
-30cm Sòlciment 

 

  

 
El paviment projectat en les zones d’aparcament és de llamborda de formigó sobre una base de 
20cm formigó i una capa de sòlciment. El paviment es recolzarà en una esplanada estabilitzada 
o en el terreny natural estabilitzat, tipus E2 
 
En general les voreres s’han projectat amb un paviment de base de formigó, de 20 cm de gruix, i 
amb acabat de peces prefabricades, de formigó hidràulic (del tipus anomenat quatre pastilles) 
col·locades amb morter. El paviment de formigó es recolzarà en una explanada estabilitzada o 
en el terreny natural estabilitzat, depenent de que la secció estigui en terraplè o en desmunt. 
També es realitza una franja de paviment tipus “via verda” on s’emplaçaran els escossells de 
xapa d’acer galvanitzat. 
 
El ferm proposat per als carrils bici està format per un paviment de formigó de 20 cm. de gruix que 
es recolzarà en una explanada estabilitzada 
 
 

 
Detall zona d’aparcament i vorera. 
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L’eix-C creua el torrent de Sant Marçal de manera que per creuar aquest petit curs d’aigua és 
necessari executar una obra de drenatge. S’ha previst la construcció d’un pòrtic de 13 metres de 
llum dissenyat com a obra de drenatge i alhora com apunt de pas o connexió de zones verdes. 
La llosa és de 80 cm de gruix, mentre que els murs tenen 1 metre d’espessor. Degut a la baixa 
capacitat portant del terreny, s’ha previst fonamentar l’estructura mitjançant pilots de 65 cm de 
diàmetre, tipus CPI-8, que neixen d’uns enceps de 4 metres d’amplada, i 1 metre de cantell. 
 
 
 
 
 
 

 
Secció longitudinal OD-C1. 
 
 
 
 
 
 
La xarxa d’aigües pluvials es dimensiona per a un període de retorn de 25 anys. La xarxa recull les 
aigües de la plataforma del vial per construir i l’aigua de les parcel·les. Per aquest motiu s’ha de 
realitzar unes escomeses fins a les futures parcel·les deixant la connexió amb un pou. Per a la 
recollida de l’aigua de les plataformes s’han disposat embornals de tipus bústia a tot l’àmbit del 
projecte. S’ha pres una distància mitjana necessària entre embornals d’uns 40 m, i en els trams on 
aquesta interdistància sigui massa gran, s’ha disminuït a 20 m. 
 
 
Amb el càlcul dels cabals s’ha determinat que la xarxa de residuals és projectarà amb 
canonades de polietilè de 400mm de diàmetre amb pous de registre cada 40m com a màxim. 
També cal executar les escomeses per a la recollida d’aigües residuals de les futures parcel·les, 
per a la connexió futura es deixarà amb un pou dins la parcel·la. 
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Les infraestructures de serveis que s’implanten en la urbanització d’aquest projecte són: 
 
-Xarxa d’aigua potable.  

 

 
En la xarxa de subministrament d’aigua potable es poden diferenciar la canonada de distribució 
d’aigua que alimenta el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i la ciutat de Cerdanyola 
del Vallès, i la pròpia xarxa d’aigua potable de l’àmbit del projecte. 
 
 
 
 
Per al transport de l’aigua potable des de el 
nou dipòsit de 6000m3 situat a la cota 165 fins 
al Centre direccional i a Cerdanyola s’ha de 
construir una canonada d’impulsió de fosa 
dúctil Ø500. 
                                                                    
 
 
 
 
 
Els diàmetres i materials utilitzats en la pròpia xarxa de l’àmbit de projecte són els habituals, , usant 
un mínim de PEAD 100, per tal de poder instal·lar els hidrants corresponents. 
 
-Xarxa de mitja tensió.  
 
En la xarxa elèctrica Hi ha dos elements importants a considerar pel què fa a aquest 
subministrament. El primer es la construcció d’una subestació elèctrica de 220/30kV en la 
parcel·la anomenada ST-1, i el segon, la pròpia xarxa de distribució. 
La xarxa de distribució es realitzen canalitzacions soterrades o formigonades en els creuaments 
amb ternes 3x1x240mm2 al 18/30Kv i la instal·lació de estacions transformadores. 
 
-Xarxa de gas.  
 
Per tal de garantir el subministrament de gas natural al sector residencial i especialment a les 
plantes de cogeneració, es preveu realitzar el proveïment des de dos punts de subministrament 
connectats sobre xarxes de transport independents. Ambdós punts d’alimentació estaran 
connectats a través de l’eix principal d’alta pressió a 8 bar (APA-8). 
 
-Xarxa de Telecomunicacions.  
 
Es dissenya una infraestructura de conductes de canalització soterrada per dotar d’un servei de 
telefonia bàsica i de preveure un pas per possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a 
totes les parcel·les d’aquesta urbanització.  
 
La xarxa es composa d’una: 
- Xarxa troncal: aquesta xarxa es troba dividida en dos eixos paral·lels, un eix amb la infrastructura 
(registres i canalització) corresponent a la xarxa de parells de coure i un altre eix amb la xarxa 
dels operadors, que presten serveis amb parells, HFC i fibra òptica. 
La xarxa troncal està constituïda per un número diferent de conductes de PEAD de 125mm de 
diàmetre exterior formant un prisma formigonat. 
- Xarxa d’accés: aquesta xarxa està constituïda per 6 conductes de 63 mm de diàmetre exterior 
en la totalitat del seu recorregut, estant assignats dos tubs per la xarxa de parells de coure, dos 
per la xarxa híbrida i els dos restants per la xarxa de fibra òptica. 
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-Xarxa District Heating and Cooling.  
 
Dins la xarxa de subministraments de serveis destaca la xarxa de fred i calor (District Heating and 
Cooling) del sistema de poligeneració energètica que equipa el Parc de l’Alba  per la seva 
transcendència tant en l’execució de l’obra com a la part econòmica. 
 
La distribució de Fred i Calor alimenta totes les parcel·les partint del centre de cogeneració situat 
al ST-4. La xarxa discorre per la rambla central de l’Eix3A1 a una profunditat d’uns 3.5m, evitant 
d’aquesta manera les diferents xarxes de distribució. Per a la construcció de les xarxes de 
distribució tèrmica s’utilitzarà tubs de la classe “preaïllada”, que permeten mínimes pèrdues 
tèrmiques i alta resistència de l’aïllament a l’envelliment. 
 
 
Seccions tipus per a la coordinació dels serveis: 
 
 

 
Coordinació de serveis. Secció tipus. Eix3A1 costat esquerra. 
     
 

  
Coordinació de serveis. Secció tipus. Eix3A1 costat dret. 
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Coordinació de serveis. Secció tipus. Eix-C. 
 
Les afeccions als serveis existents definides i resoltes en el projecte són: 
 
-Xarxa elèctrica: Pertany a la companyia Fecsa-Endesa. Existeixen diferents línies aèries totes elles 
de mitja tensió que queden afectades per l’execució de l’ampliació de la carretera. 
 
-Xarxa Telecomunicacions: Pertany a la companyia Telefònica. Telefònica té estesa una xarxa de 
telecomunicacions per tota la carretera per tal de donar servei als diferents clients que existeixen 
a la zona. Podem trobar tant línies aèries com soterrades, en ambdós casos la solució a realitzar 
es la construcció d’un prisma per tal de poder treballar a la carretera sense afectar aquest servei. 
 
Per a la xarxa d’enllumenat s’implantaran dins de l’obra d’urbanització Columnes 8, 10 i 12 metres 
d’alçada amb lluminàries Carandinni tipus QSA-10 equipades amb làmpades de 150 W Vsap i 250 
W Vsap, Columna de 4,7 metres d’alçada amb lluminària RAMA equipada amb làmpada de 70 
W Vsap, i lluminàries BAFFLE equipada amb làmpada de 70 W Vsap. 
 
Els elements que s’han d’instal·lar per a la xarxa d’enllumenat per a les diferents seccions són: 
 
- Voreres: les voreres estaran enllumenades amb columnes de 4,7 metres tipus RAMA de 70 W 
Vsap amb una interdistància de 14,4 metres, paral·lelament es situaran cada 7,2 metres 
lluminàries tipus BAFFLE de 70 W Vsap 
- Rotondes: L’àrea central de les rotondes estaran enllumenades amb lluminàries tipus BAFFLE de 
70 W Vsap amb una interdistància de 7,2 metres. 
- Calçades: Als vials s’intercalarà les columnes de 8, 10 i 12 metres amb lluminàries tipus 
Carandinni QS10 de 150 W Vsap i 250 W Vsap. La interdistancia per les columnes de 8 
metres es de 14,4 metres i per les de 10 i 12 metres de 28,8 metres. 
- Passos inferiors: S’han d’enllumenar els passos inferiors amb projectors. 
 
La xarxa de reg es dissenya per regar mitjançant goters en tot l’àmbit, doblada amb una xarxa 
de boques de reg, en funció de la localització i tipus de plantacions a realitzar. Es disposa una 
escomesa en la xarxa d’aigua potable, de la que penja la xarxa primària de reg. En aquesta 
xarxa s’instal·len les boques de reg cada 50 metres. D’aquesta xarxa primària es deriva un ramal 
que arriba a una arqueta on es disposen fins a 4 bateries de reg. 
Els programadors de la xarxa seran autònoms i aniran alimentats amb bateries. Cada 
programador comandarà una bateria de reg. 
 
Per la senyalització el projecte considera que les vies són urbanes amb característiques 
intermitges entre les vies pròpiament locals i les interurbanes. La velocitat màxima establerta és de 
60 km/h i la rotonda s’ha senyalitzat per una velocitat màxima de 40 km/h. 
 
Aquesta senyalització s’ha projectat d’acord amb la normativa vigent específicament amb: 
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• Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i Reglament general de 
circulació 
• Normes de la Instrucció de Carreteres de senyalització vertical i marques vials. El Catàleg de 
senyal verticals de circulació del Ministerio de Obras Públicas y Transportes i el Manual de 
senyalització urbana d’orientació de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el projecte únicament es contempla la instal·lació de semàfors per la protecció dels passos de 
vianants i ciclistes. El funcionament de les instal·lacions és a la demanda, únicament entraran en 
servei si es sol·licita pels vianants o ciclistes. Aquesta sol·licitud es farà mitjançant un polsador. Hi 
haurà també senyal acústica per les persones invidents. 
 
El termini d’execució de l’obra previst en el projecte és 24mesos. 
 
El pressupost d’execució material del projecte és 9.070.184,48€ . El Pressupost d’Execució per 
Contracte s’ha incrementant l'anterior en un 13 % en concepte de Despeses Generals i en un 6 % 
en concepte de Benefici Industrial i resulta ser 10.793.519,53€; a la suma obtinguda s'ha afegit un 
16 % en concepte d'Impost del Valor Afegit (IVA) resultant finalment un total de 12.520.482,66€. 
 
L’obra s’adjudica a la constructora per un import de 9.049.818,38€ IVA del 16% inclòs. El 
pressupost d’execució material adjudicat és 6.555.939,11 €. 
 
Realitzats els amidaments convenients es realitza una valoració de tota l’obra amb els preus 
d’adjudicació i un comparatiu amb els adjudicats. Aquesta valoració es va actualitzant 
mensualment amb els amidaments reals i ens permet veure la desviació del cost de l’obra. La 
valoració s’inclou al informe mensual en l’apartat de seguiment econòmic. 
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La  taula següent és un resum per capítols de la primera valoració. 
 

 
 
 
Es produeix una desviació respecte el pressupost adjudicat de un 25.61%. Aquest increment es 
degut als canvis que s’han de realitzar a la xarxa elèctrica i la xarxa de fred i calor (DH&C) 
posterior al’aprovació del projecte constructiu.  
 
La companyia elèctrica va modificar les seves normes tècniques particular, obligant a modificar 
la xarxa elèctrica projectada per tal d’assegurar la qualitat del servei. 
 
Les modificacions introduïdes en la instal·lació de distribució de fred i calor suposa un increment 
important tant en la longitud de conduccions, com en els diàmetres, així com en els accessoris, 
que es tradueix en un increment econòmic molt important. 
 
Aquestes modificacions impliquen la necessitat de redactar un projecte modificat (Projecte 
Modificat 2). 
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4.4 Execució de l’obra 
 
COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
Un cop el contractista ha replantejat l’obra es realitza una inspecció in situ dels terrenys de l’obra 
per comprovar que no apareixen impediments o servituds no reflectits en el projecte que puguin 
afectar l’execució. També es convenient realitzar un reportatge fotogràfic de l’estat inicial de 
l’obra per a possibles reclamacions o futurs dubtes. 
 
 

  
Replanteig de l’eix 3A1. 
 

Replanteig de l’Eix C. 
 

 

     
Extrem d’obra, Rotonda de connexió 

 
Extrem d’obra, Connexió amb tram eix 3A2. 
 

 

       
Servei Afectat, Línia aèria de mitja tensió. Servei Afectat, Línia aèria de telecomunicacions. 
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Barraca de totxo no reflectida al projecte. 
 
 

Servei Afectat, Línia aèria de telecomunicacions. 
 

  
Arbre no catalogat en el Projecte 

 
Pou de reg sense referència en el projecte. 
 

 
 
 
ESBROSSADA I RETIRADA DE TERRA VEGETAL 
 
 

  
Retirada terra vegetal Eix3A1. 
 

Esbrossada zona riera Eixc. 
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Retirada terra vegetal amb “mototraílla” (scraper) 
Eix C. 
 

Apilament de terra vegetal. 
 

 
 
 

ESBROSSADA I TERRA VEGETAL 
Unitat d'obra UA Amidament 

Esbrossada m2 32805.51 
Retirada terra vegetal m2 4780.00 
 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

ESBROSSADA I TERRA VEGETAL 144,871.50 € 104,152.69 € -40,718.82 € 
 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
Destacar que per a realitzar el moviments de terres corresponents a l’eixC entre el PK 0+000 i el 
0+200 s’ha d’esperar que l’Obra del Sincrotró executi el rebliment del trasdòs del mur limítrof amb 
l’ esmentat Eix. 
 

  
Excavació desmunt Eix 3A1. 
 

Compensació de volums de terres amb scraper 
per a terrenys de consistència suau, útil per a 
moure quantitats importants de terra i 
fonamentalment  en tasques de compensació 
de volums. 
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Cata per Identificació del material d’excavació. 
3A1 
 

Replanteig límit vorera-calçada. Eix 3A1 
 

 

  
Densitat in situ amb sonda nuclear del terraplè  
Eix3A1. 
 

Execució terraplè (7ª capa) EixC. 
 

 

  
Moviments de terres Eix 3A1. 
 

Execució terraplè vorera. Eix 3A1 
 

 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 77 

  
Terraplenat zona del Sincrotró. Eix C 
 

Compactació fons d’excavació 3A1 
 

 

  
Assaig Placa de càrrega. EixC 
 

Excavació carrils per al seleccionat.Eix 3A1 
 

 
 
Els lots per al control de qualitat del moviment de terres són: 
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Per a l’execució del terraplè s’utilitzen terres de la mateixa obra i de un préstec del material 
excavat durant l’execució del Sincrotró. 
 
Les identificacions del material da la pròpia obra i del material del prèstec classifica el sòl com a 
Tolerable. 
 

Resum de Resultats de Densitats 
Comp Den. Den. Desv Punt Fora Punt Punt Punt Sòl Tolerable 
mitja mitja Típica ass tol. 1Co Rec. mes. 

Terraplè Nucli eix 3A1 98.1513 1.8624 0.0909 154 42 136 18 175 

Terraplè Nucli eix C 97.2579 1.8466 0.0569 76 9 68 8 84 

 
El plec de condicions del projecte estableix que la compactació per a la cimentació i nucli del 
terraplè ha de ser 95% de la màxima del próctor de referència. 
 
 

Resultats de Paca de Càrrega 
LOT Ø Placa Material Ev2/Ev1 Ev2 

SFE-3A1 30 Llims argilosos 1.6 45 
SFE-C 60 Llims argilosos 1.3 13 

STN2-C * 30 Llims argilosos 3.89 18 
STN2-C * 60 Llims argilosos 1.85 41 

 
El mòdul de deformació vertical en el segon cicle de l’assaig de Placa de Càrrega per a la base i 
nucli del terraplè ha de ser Ev2 >= 30 MPa i la relació entre la deformació del segon cicle i el 
primer K<=2.2. 
 
* Les plaques de càrrega en el terraplè de l’eix C es realitzen per determinar l’estat de recepció del Reblert del Sincrotró. 
 
 
 

MOVIMENT DE TERRES 
Unitat d'obra UA Amidament 

Excavació desmunt m3 37587.10 
Reblert Terraplè m3 42568.06 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

MOVIMENT DE TERRES 127,866.05 € 171,672.11 € 43,806.06 € 
 
 
XARXA DE PLUVIALS I DRENATGE SUPERFICIAL 
 
La xarxa de pluvials del projecte base s’ha modificat amb l’objectiu d’incrementar el nivell 
d’aigua en la riera de Sant Marçal i disminuir els cabals de la xarxa principal. 
 
Les modificacions principals han consistit en el redimensionament a menors diàmetres de 
canalitzacions justificat amb la divisió de la xarxa en dues subxarxes que vessen a riera aigües 
amunt i aigües avall de l’O.D. executada en l’eix C. També s’ha modificat la tipologia, ja que han 
passat de ser de formigó a polietilè en diàmetres inferiors a 1200 mm. Els pous de la xarxa de 
pluvials s’han ubicat al centre dels carrils interiors. 
 
Les escomeses a finca s’han executat seguint el criteri d’escomeses establert, mitjançant un 
pericó cec marcat en la superfície de la parcel·la amb una fita de Ø200 formigonada i 
col·locada topogràficament sobre el pericó. 
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La xarxa d’embornals s’ha redistribuït geomètricament en planta. Els criteris establerts han estat la 
col·locació d’embornals dobles abans de cada gual, en els punts baixos i en alguns finals de 
carrils d’aparcament. Complementàriament als anteriors s’ha dut a terme la col·locació 
d’embornals simples de forma que la superfície màxima a drenar no sigui superior a 
aproximadament 200 m2 per embornal.  
 
S’ha executat una millora del drenatge de la plataforma incorporant sota calçada una xarxa de 
drens. Aquesta xarxa està formada per grups de tubs en espina que drenen als pous de la xarxa 
de pluvials. El sistema està format per tubs ranurats Ø110mm envoltats per geotèxtil reblert de 
graves. 
 
S’han executat cunetes de formigó en els peus de talús i als cap de talús necessàries per a evitar 
xaragalls. 
 
 
 

  
Replanteig. Eix3A1 
 

Excavació rasa. Eix3A1 
 

 
 

  
Compactació fons d’excavació. Eix3A1 
 

Recobriment de la canonada amb sorra. Eix3A1 
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Reblert amb material de la pròpia excavació i 
compactació. Eix3A1 
 

Recobriment de la canonada amb sorra. Eix3A1 
 

 

  
Col·lector de desguàs 6.1 a riera. Ø1500 Formigonat pou de registre. Eix3A1 

 
 

  
Replanteig embornals. Connexió pou-embornal. Eix3A1 

 
 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 81 

  
Formigonat col·lector embornal. Dren longitudinal. Eix3A1 

 
 
 

  
Reblert dren amb material filtrant. Cuneta triangular peu de talús. Eix3A1 

 
 
El contractista ha entregat a la Direcció d’obra els certificats de qualitat dels tubs utilitzats en la 
xarxa de pluvials. Aquest adjunten els assaig realitzats en fàbrica d’aquests elements. 
 
Els materials emprats per el rebliment de les rases es el de la pròpia obra i amb les identificacions 
realitzades es comprova que aquests és un sòl tolerable. 
 
Els lots per al control de qualitat del rebliment de les rases són: 

 
 

Resum de Resultats de Densitats 
Comp Den. Den. Desv Punt Fora Punt Punt Punt Sòl Tolerable 
mitja mitja Típica ass tol. 1Co Rec. mes. 

SRRP3A1 95.05 1.8 0.081519 33 4 33 0 33 
  
Les rases excavades en terraplens la densitat obtinguda després de compactar el reblert té que 
ser igual o superior a la dels materials contigus, per tant el grau de compactació ha de ser mínim 
el 95% del próctor de referència. 
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XARXA PLUVIALS I DRENATGE 

Unitat d'obra UA Amidament 
Excavació rases m3 11000.00 
Apuntalament i estrebada m2 6541.55 
Tub polietilè DN400 m 950.00 
Tub polietilè DN500 m 78.68 
Tub polietilè DN600 m 318.59 
Tub polietilè DN800 m 348.82 
Tub polietilè DN1000 m 309.61 
Tub polietilè DN1200 m 209.17 
Tub formigó armat DN1500 m 158.81 
Formigó  m3 314.97 
Pous de registre u 63 
Pericó ceg per escomesa u 22 
Embornals u 108 
Cuneta m 1263.50 
Dren  m 434.29 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

XARXA PLUVIALS I DRENATGE 283,493.32 € 402,288.97 € 118,795.65 € 
 
 
La diferència és deguda principalment pel fet de desaiguar la xarxa de pluvials a la riera de l’OD, 
doncs els diàmetres de les canonades per canalitzar l’aigua cap a la riera són de diàmetre 1200 i 
1500 amb les operacions que aquests necessiten: excavacions i reblerts de més volum, 
embrocaments, soleres de formigó... 
 
 
XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
 
La xarxa de residuals s’ha executat sense canvis importants respecte el projecte adjudicat. S’han 
modificat lleugerament en cotes, pendents i els recorreguts longitudinals dels col·lectors per tal 
d’evitar al màxim els salts d’aigua en pous. A la rotonda d’accés a la B-30, donat que existeix la 
previsió d’entroncar-hi futurs carrers, es va implantar també la xarxa de residuals necessària, no 
prevista al projecte adjudicat. 
Les escomeses a finca s’han executat seguint el criteri d’escomeses establert, mitjançant un 
pericó cec marcat en la superfície de la parcel·la amb una fita de Ø200 formigonada i 
col·locada topogràficament sobre el pericó. 
 

  
Replanteig xarxa residual. Eix3A1 Excavació xarxa residual. Eix3A1 
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Xarxa residual. Execució de la solera  i el 
recobriment amb sorra. Eix3A1 
 

Pou de registre. També s’observa a la foto el 
marcat de les capes de reblert (20cm). Eix3A1 
 

 

  
Reblert amb material pròpia excavació. 
Compactació de rasa. Eix3A1 
 

Vista general de l’obra. Eix3A1 
 

 
 
El contractista ha entregat a la Direcció d’obra els certificats de qualitat dels tubs utilitzats en la 
xarxa de pluvials. Aquest adjunten els assaig realitzats en fàbrica d’aquests elements. 
 
Els materials emprats per el rebliment de les rases es el de la pròpia obra i amb les identificacions 
realitzades es comprova que aquests és un sòl tolerable. 
 
 
Els lots per al control de qualitat del rebliment de les rases són: 
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Resum de Resultats de Densitats 
Comp Den. Den. Desv Punt Fora Punt Punt Punt Sòl Tolerable 
mitja mitja Típica ass tol. 1Co Rec. mes. 

SRRR3A1 95.012 1.937 0.086246 66 29 66 0 66 
 
Les rases excavades en terraplens la densitat obtinguda després de compactar el reblert té que 
ser igual o superior a la dels materials contigus, per tant el grau de compactació ha de ser mínim 
el 95% del próctor de referència. 
 
 

XARXA RESIDUALS 
Unitat d'obra UA Amidament 

Excavació rases m3 5250.00 
Apuntalament i estrebada m2 6065.96 
Rebliment de rases m3 4830.00 
Tub polietilè DN400 m 2150.00 
Pous de registre u 50 
Pericó ceg per escomesa u 21 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

XARXA RESIDUALS 165,028.56 € 171,241.42 € 6,212.86 € 
 
 
 
ESTRUCTURA OD-C 
 
L’estructura original consistia en un pòrtic de 13 metres de llum amb cimentació profunda, que ha 
quedat substituït per un marc de formigó d’idèntica llum, sense necessitat de cimentació 
profunda. 
 
Canvia també la geometria de les aletes, responent a un criteri d’uniformitat de totes les 
estructures del pla parcial. Les aletes són paral·leles a l’eix, amb un pendent amb el terreny 
d’aproximadament 2H:1V. 
Es col·loca també barana d’acer galvanitzat al llarg de tota l’estructura i aletes. 
 
Degut aquests canvis de l’estructura s’ha de redactar i aprovar el Projecte Modificat nº3. 
 
 

 
Secció estructura OD-C. Plànol Modificat nº3 
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Excavació i formigó de neteja estés.  Encofrat de la sabata. 

 
 

  
Armant la sabata.  Formigonat de la sabata. 

 
 

  
Realitzant provetes de formigó i el con Abrams.  Encofrat de la part interior de l’alçat per recolzar 

l’armadura. 
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Armat dels alçats.  Tancament de l’alçat amb l’encofrat 

 
 

  
Formigonat dels alçats  Muntatge del cindri. 

 
 

  
Excavacions i formigó de neteja aletes. Col·locació armadures tauler.. 
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Formigonat llosa superior. Col·locació aletes prefabricades. 

 
 

  
Aletes prefabricades. Armadures sabata aletes. 

 
 

  
Formigonat Aletes prefabricades. Provetes de formigó i el con Abrams.  

 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 88 

  
Formigonat “muret” del calaix. Impermeabilitzant trasdòs .  

 

  
Formigonat “muret” del calaix. Impermeabilitzant trasdòs .  

 

  
Tub dren trasdòs Reblert amb terres trasdòs. Material filtrant.  

 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 89 

  
Vista general Terraplenat interior.   

 

  
Gabions reblerts de pedra. Gabions. 

 

 
 

Muret per a barana. Adequació de la riera. 
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Els lots de formigó per al control de l’execució de l’estructura són: 
 

 
 
 
 

RESUM RESULTATS DE FORMIGÓ OD C 
RESIST. RESIST. LOT ELEMENT TIPUS EDAT Nº PROB. 
MITJA MÍNIMA 

7 4 25.725 21.4 FODCA ALÇAT MARC HA-25 
28 12 31.025 23.9 
7 2 24.85 21.2 FOCSA2 ALETA LLOSA 2 HA-25 
28 6 31.27 25.2 
7 2 26.35 25.3 FOCSA4 ALETA LLOSA 4 HA-25 
28 6 29.62 27.5 
7 2 25.7 24.7 FOCSA6 ALETA LLOSA 6 HA-25 
28 6 28.85 27.2 
7 8 31.72 25.2 FODCS MARC LLOSA INFERIOR HA-25 
28 24 40.07 35.3 
7 11 27.33 22.2 FODCLL MARC LLOSA SUPERIOR HA-25 
28 33 32.85 25 

 
 

ESTRUCTURA OD C 
Unitat d'obra UA Amidament 

Formigó HA-25 m3 586.03 
Acer B 500 S  Kg 58832.71 
Mur prefabricat m2 368.87 

 
 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

ESTRUCTURA OD C 127,790.45 € 145,843.99 € 18,053.54 € 
ACABATS OD C 13,886.50 € 68,190.38 € 54,303.88 € 

 
Es produeix un increment considerable degut a la col·locació de barana d’acer galvanitzat i pel 
folrat de murs i aletes amb gabions. 
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XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS. 
 
Xarxa d’aigua potable 
 
Es realitza un canvi en el traçat de la canonada d’aigua potable que subministrarà aigua des de 
el dipòsit construït a la zona de Bellatera, tant al pla parcial del Centre Direccional, com a 
l’actual casc urbà de Cerdanyola. La funció de la canonada segueix sent la mateixa però es 
varia el seu recorregut. La modificació es necessària pels problemes que apareixen en la zona on 
s’hauria de fer la clava. Aquestes modificacions deriven a l’aprovació de un Projecte Modificat 
nº1 
 
La xarxa d’aigua potable s’executa segons documentació i prescripcions subministrades pel 
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, i sota supervisió de la 
companyia de subministrament AGBAR, que va realitzar el càlcul de la mateixa. 
 
A banda de la xarxa de distribució, s’ha dut a terme la obra necessària dins de una artesa del 
pont per a encabir una canalització d’aigua potable, de polietilè de diàmetre 500(400), inscrita 
en una vaina de 800 mm, també en polietilè. La xarxa de distribució ubicada sobre l’estructura, 
consisteix en dues canalitzacions, 200(225) a la vorera costat Girona i 250(315) a la vorera costat 
Tarragona. 
 

  
Excavació rasa FD500. Eix3A1 Canonada FD500. Eix3A1 

 
 

  
Recubriment FD500 amb sorra. Eix3A1 Excavació zona UAB per Canonada FD500.  
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Colze FD500 encofrat per formigonar. Zona UAB Vaina de Ø800, per al FD500, passa per dins 

l’artesa del pont. 
 

 

  
Vaina de Ø800, per al FD500, passa per dins 
l’artesa del pont. 
 

Soldadura de tubs PEAD. 
 

 

  
Xarxa de distribució. PEAD 200 Eix3A1 
 

Cinta de preavís.. 
 

 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 93 

 

 

Xarxa de distribució. Vàlvules Eix3A1 
 

 

 
El contractista ha entregat a la Direcció d’obra els certificats de qualitat dels tubs i elements 
utilitzats per la instal·lació d’aigua potable. 
 
S’ha realitzat les proves de pressió interior i d’estanqueïtat de la xarxa d’aigua potable. S’han 
realitzat 4 proves : 
-Tram1, entre la rotonda de UAB i la rotonda de connexió. Tub de Ø200. 
-Tram 2, canonada de distribució dins l’àmbit de l’obra. Tub de Ø110, Ø160 i Ø225 
-Canonada de polietilè de Ø400 i de fosa dúctil de Ø300. 
-Canonada de fosa dúctil de Ø500.  
 
Tots els assaigs realitzats donen un resultat satisfactori. 
 
 

XARXA AIGUA POTABLE EN AP 
Unitat d'obra UA Amidament 

Excavació rases m3 5564.60 
Rebliment de rases m3 6214.28 
Tub de fosa dúctil de 500 mm m 2250.00 

 
 

XARXA AIGUA POTABLE EN AP 
Unitat d'obra UA Amidament 

Tub de fosa dúctil de 300 mm m 180.00 
Tub polietilè DN225 m 1396.00 
Tub polietilè DN160 m 805.00 
Tub polietilè DN110 m 495.00 
Vàlvula de descàrrega u 18 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

A.P. Alta Pressió 374,253.81 € 459,346.95 € 85,093.14 € 
A.P. Distribució 94,142.20 € 186,729.31 € 92,587.11 € 

 
La variació de  l’aigua potable en alta pressió es deguda a l’esmentat anteriorment. Mentre que 
la desviació de la xarxa de distribució es deu a un increment considerable de metres de tub de 
polietilè de densitat alta de 225 mm respecte al projectat i les vàlvules de descàrrega a partir de T 
reduïda de 315 a 160 que no apareixen en el projecte. 
 
 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 94 

Xarxa elèctrica 
 
La xarxa elèctrica s’ha executat segons definicions incloses al PROJECTE EXEXUTIU DE LA XARXA 
DE MITJA TENSIÓ 25 kV LA FASE 1ª D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL MODIFICAT DEL CENTRE 
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, redactat al març del 2008 per Enginyeria i Gestió 
d’Infraestructures, S.A., i les seves revisions i esmenes posteriors, documentació subministrada pel 
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
 
La xarxa de mitja tensió pública executada comprèn 17 centres de distribució en MT per a la 
xarxa bàsica i secundària i 3 centres de transformació MT/BT per a subministrament en BT fins als 
armaris dels serveis públics de senyalització i enllumenat. 
 
Les diferents xarxes de mitja tensió privades que s’han dut a terme a la urbanització són les 
següents: 
- Xarxa d’alimentació a sincrotró i ST-4. 
- Xarxa d’alimentació a cogeneracions. 
- Xarxa d’alimentació a grans consumidors. 
 
Posteriorment es va realitzar la interconnexió de la xarxa del centre direccional amb la xarxa de 
MT present a la Universitat autònoma de Barcelona, mitjançant dues ternes de 3x240 mm a dins 
d’unes vaines de polietilè de 200mm. En total es van disposar tres canalitzacions d’aquest 
diàmetre per dins de l’artesa més exterior direcció Tarragona. També es va dur a terme la 
interconnexió del CT present a la rotonda amb la línea existent 
de MT que transcorre longitudinal a la B-30. 
 

  
Base de formigó per edifici ORMAZABAL. Eix 3A1 Edifici prefabricat de formigó ORMAZABAL.  

Rotonda d’anllaç 
 

 
 

  
Solera de sorra. Eix 3A1 Col·locació deTernes. 
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Prisma de formigó. Mitja tensió Cogeneracions. 

 
 

  
Arqueta cogeneracions. Preavís. Recobriment ternes amb sorra. 

 
 
La direcció d’obra rep de la constructora el certificats de qualitat del cablejat i dels edificis 
prefabricats de formigó ORMAZABAL. 
 
Es realitza una inspecció dels cables de MT mitjançant uns assaig de conducció, per saber si el 
cable esta en condicions favorables per a la seva posada en servei.  
 
 

XARXA ELÈCTRICA 
Unitat d'obra UA Amidament 

Edifici ORMAZABAL u 20 
MT cable 3x1x400 m 4362.00 
BT cable 3x1x150 m 1513.00 
MT cable 3x1x500   1003.00 
Cable de fibra òptica m 1200.00 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

XARXA ELÈCTRICA 521,055.46 € 1,892,021.18 € 1,370,965.72 € 
 
 
Aquesta diferència com he explicat anteriorment genera la redacció del Projecte Modificat nº2. 
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Xarxa de District Heat & Cooling 
 
El projecte modificat núm. 4 de las obres recull la proposta de canvi de material, per a garantir el 
subministre y el manteniment de la planificació temporal de las obres. Ha estat suprimida la 
làmina anti-difusió de la canalització. 
La instal·lació centralitzada que dóna cobertura a part del Parc Científic - Tecnològic consta de 
dues xarxes diferenciades d’aigua freda i calenta a més de dues subestacions tèrmiques, no 
objecte d’aquesta obra, també diferenciades per a calefacció i fred, que es situen a cada 
edifici. Incorpora també l’equipament de les arquetes d’escomesa y de les arquetes de 
seccionament de la xarxes principals. Aquestes arquetes permeten l’aïllament dels immobles i la 
sectorització de las xarxes per a la seva operativitat i futures ampliacions. 
 
Les arquetes corresponents a las vàlvules de sectorització entre trams han estat executades per a 
suportar el trànsit de vehicles. Les seves dimensions també s’han adaptat als condicionants 
externs de l’espai disponible i de dimensions necessàries per a ubicar i manipular els elements. 
 
 

  
Col·locació de vaïnes per quan s’executi les 
escomeses de la xarxa DH&C no es torni a 
remenar el terraplè. 

Replanteig i excavació. Eix3A1 
 

 

  
Solera de sorra.  Col·locació canonades a la rasa 
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Soldadura de les canonades.  Connexions amb T. 

 
 

  
Recobriment de les canonades amb sorra.  Cintes de preavís. 

 
 

  
Reblert amb material de la pròpia excavació.  Escomesa. Finals amb vàlvules 
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Connexió amb “t” amb altre xarxa DH&C.  Base arqueta de escomesa. 

 
 

 
 

Proves d’estanqueïtat.  Presa de mesures manòmetre.. 
 

 

 

 

Arqueta fred i calor. Topografia de la direcció 
d’obra per a contrast.  

 

 
El contractista previ l’inici de l’activitat entrega a la direcció d’obra els certificats de qualitat dels 
productes que utilitzarà per a l’execució de l’activitat. 
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Els lots per al control de qualitat del reblert de rases són: 
 

 
 
 

Resum de Resultats de Densitats 
Comp Den. Den. Desv Punt Fora Punt Punt Punt Sòl Tolerable 
mitja mitja Típica ass tol. 1Co Rec. mes. 

SRRFCE 100.0630 1.8065 0.08789 54 6 54 0 54 
SRRFCM 97.1387 1.8515 0.04617 93 24 93 0 93 

 
Les rases excavades en terraplens la densitat obtinguda després de compactar el reblert té que 
ser igual o superior a la dels materials contigus, per tant el grau de compactació ha de ser mínim 
el 95% del próctor de referència. 
 
Pel control de qualitat de una xarxa de fred i calor es realitza una radiografia i control de 
soldadures i una prova d’estanqueïtat. 
 
La xarxa de distribució de fred i calor està format per dos canonades d’impulsió (fred i calor) i 
altres dos de retorn. Per realitzar la prova pneumàtica s’uneixen les línies de calor i les de fred, per 
tant es realitzen dos proves , una per la línia de fred i una pel calor. 
 
La prova d’estanqueïtat es realitza a una pressió de 10 bar. S’augmenta la pressió lentament i de 
manera esglaonada amb increments no superior a 1bar cada 5min.  Quan s’assoleix la pressió de 
10bar  es manté un període de 24h tancant la vàlvula de seguretat i desconnectant el 
compressor. Llavors es comprovarà periòdicament  els manòmetres i manotermògrafs. La 
estanqueïtat es considera satisfactòria quan la pressió de proba es mantingui durant el temps de 
l’assaig. 
 
Realitzada la prova es redacta un acta de prova pneumàtica que es fa constar els resultats 
obtinguts i si ha estat  satisfactòria. 
  
La prova d’estanqueïtat executada a l’obra no s’han observat ni fugues ni deformacions 
permanents , per tant ha estat satisfactòria. 
 
S’han de realitzar un mínim de 10% de radiografies a les soldadures, segons la norma UNE14011. 
Cada soldadura s’identifica per la nomenclatura de la línia que pertany i el número de 
soldadura.  
 
Previ a la radiografia i com a control intern l’equip de soldadors realitzen líquids penetrants del 
100% de les unions soldades executades. No s’adjunten a les actes doncs es un control intern no 
certificat per empresa homologada. 
 
En els informes descriuen el tipus de defecte per a poder solucionar i si la soldadura es 
acceptada o rebutjada. 
 
Les radiografies realitzades en la xarxa de fred i calor han acceptat la instal·lació executada.   
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XARXA DH&C 
Unitat d'obra UA Amidament 

Excavació rases m3 5876.83 
Rebliment de rases m3 5205.78 
Calor DN 125 (139/225) m 177.00 
Calor DN 150 (168/250) m 90.00 
Calor DN 500 (508/710) m 578.00 
Fred  DN 150 (168/250) m 91.00 
Fred  DN 200 (219/315) m 178.00 
Fred  DN 600 (610/800) m 448.00 
Fred DN 700 (711/900) m 44.00 
Fred  DN 800 (813/1000) m 90.00 

 
 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

XARXA DH&C 2,502,743.91 € 2,239,697.93 € -263,045.98 € 
 
El cost de la xarxa de DH&C és menor que l’adjudicat perquè degut a les modificacions incloses 
al projecte per part de la empresa concessionària del servei, l’acord amb el promotor ha estat 
reduir la longitud del tram a construir per la empresa adjudicatària. Per la resta de xarxa el 
promotor realitza un nou projecte que s’adjudica a una altra constructora. 
 
 
Xarxa de gas 
 
La informació per a la construcció de la xarxa de gas a l’àmbit del projecte executat procedeix 
del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, a partir dels documents i 
plànols rebuts per la companyia subministradora, Gas Natural. 
 
El contractista  ha realitzat únicament la obra civil associada a la instal·lació, mentre que els 
materials, muntatge, proves i control de qualitat de la instal·lació la va realitzar un subcontractista 
de la mateixa companyia subministradora. 
 
S’han realitzar dues xarxes independents, mitja i alta pressió en canalització de 16bar i 6’’. 
 

  
Canonada gas PE200. Rotonda enllaç Canonada gas PE200. Recobriment se sorra. Cinta 

de preavís. Eix3A1 ME 
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Canonada gas PE200. Eix 3a1 Canonada gas PE200. Connexió en “t”. 

 
 

XARXA DE GAS 
Unitat d'obra UA Amidament 

Excavació rases m3 504.00 
Rebliment de rases m3 501.45 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

XARXA GAS 190,971.58 € 5,745.60 € -185,225.98 € 
 
L’obra mecànica de la xarxa de gas natural la realitza la companyia per conveni amb el consorci 
 
 
Xarxa de telecomunicacions 
 
La xarxa de telecomunicacions es va executar segons definicions incloses al PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE LA PRIMERA FASE DE LES INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS DEL 
CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, redactat al març del 2008 per Localret, S.A., i 
les seves revisions i esmenes posteriors, documentació subministrada pel Consorci Urbanístic del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Va tenir seguiment extern dut a terme per Localret, 
S.A. 
 
Els treballs executats corresponen a l’obra civil destinada a que els operadors i el propi Consorci 
(amb infraestructura de reserva) cobreixin les necessitats de servei a la zona definida. El tipus 
d’obra civil executada correspon a canalització soterrada de conductes de Ø125mm 
formigonats i elements de registre (pericons i cambres). Els trams de canalització construïts han 
quedat connectats a pericons pel seu registre. 
 
Els operadors/entitats presents en l’àmbit d’aquest projecte d’obra executada són Telefònica, 
ONO, COLT, ALPI, BT, La Caixa, Gas natural i els reserves per el Consorci. 
 
La xarxa inicialment prevista es va perllongar des de la rotonda d’enllaç amb la B-30 fins a la 
rotonda del costat Bellaterra (interconnexió UAB) i fins la xarxa present a la autopista 
(interconnexió AP-7). 
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Replanteig rasa. Eix 3A1 Solera de formigó. Eix3A1 

 
 

  
Arquetes. Eix 3A1 Tubs Ø125.  Cada companyia té el seu color 

Eix3A1 
 

 

  
Recobriment de formigó. Eix 3A1 Prisma, Tubs col·locats amb separadors. 
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Formigonat prisma. Eix 3A1  
 
El contractista ha entregat a la Direcció d’obra els certificats de qualitat dels tubs utilitzats en la 
xarxa de telecomunicacions. Aquest adjunten els assaig realitzats en fàbrica d’aquests elements. 
 
 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Unitat d'obra UA Amidament 

Excavació rases m3 2476.18 
Polietilè Ø125 m 32510.00 
PEAD Ø40 m 8685.00 
Tronetes i Cambres u 115 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

XARXA TELECOS 145,505.94 € 265,659.03 € 120,153.08 € 
 
S’incrementa el cost de l’activitat doncs s’han de realitzar més canalitzacions degut al nombre 
de companyies. 
 
 
ESPLANADA 
 
Es produeix un canvi de secció de ferm i d’esplanada peró mantenint la mateixa categoria de 
trànsit. El motiu principal que propicia el canvi de secció respon a la necessitat constructiva de 
realitzar en primera instància, donat que es tracta d’una obra d’urbanització, les xarxes de serveis 
que tenen el seu àmbit a calçada. Entre elles es troben la xarxa d’aigües pluvials, la xarxa de 
residuals i tots els creuaments de serveis necessaris presents a vorera. 
 
La presència de pous de registre de manera periòdica en calçada i els prismes de serveis 
suposen un inconvenient seriós a la realització de capes tractades amb calç o ciment. Al pas del 
tren d’estabilitzat aquests pous o prismes provocarien la presència de zones sense estabilització 
mecànica, i obliga a la realització d’estabilitzats manuals que en cap cas ofereixen garanties 
suficients i que són un últim recurs per a zones puntuals, no per a ser executats de manera 
sistemàtica. 
 
Per a obtenir una esplanada tipus E-2 es substitueix els sòls estabilitzats per sòl seleccionat tipus 2 
en les dues seccions a construir. A l’eix 3A1 es realitza una capa de 75cm de Sòl seleccionat i a 
l’eix C un capa de 45cm. 
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Estesa de material sobre geotèxtil per no 
contaminar-lo 
 

Estesa de material sobre geotèxtil per no 
contaminar-lo 
 

 

  
Compactació zones properes als pous. 
 

Presa de densitats in situ. Sonda nuclear. 
 

 

  
Presa de una mostra per a identificació i próctor 
 

Moto-anivelladora. 
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Prova de càrrega 
 

. 
 

 
Els lots per al control de qualitat de l’esplanda són els següents: 
 

 
 
El sòl seleccionat prové de cantera. S’ha realitzat la identificació d’aquest material i l’assaig 
próctor modificat per a obtenir el grau de compactació de referència i la humitat òptima. 
 

Resum de Resultats de Densitats 
Comp Den. Den. Desv Punt Fora Punt Punt Punt Sòl Tolerable 
mitja mitja Típica ass tol. 1Co Rec. mes. 

SSE3A1 99.2535 2.2467 0.02919 71 6 64 7 78 
SSEC 99.6667 2.2408 0.040689 12 1 12 0 12 

 
 
La compactació exigida per a la capa d’esplanada en el plec de condicions es del 100% del 
próctor modificat. 
 

Resultats de Paca de Càrrega 
LOT Ø Placa Material Ev2/Ev1 Ev2 

SSE3A1D 60 Sòl Seleccionat 2.08 81 
SSE3A1E 60 Sòl Seleccionat 2.02 91 
SSE3A1E 60 Sòl Seleccionat 2.12 104 

 
El mòdul de deformació vertical en el segon cicle de l’assaig de Placa de Càrrega per a la 
coronació del terraplè amb sòls seleccionats ha de ser Ev2 >=100 MPa i la relació entre la 
deformació del segon cicle i el primer K<=2.2. 
 

ESPLANADA 
Unitat d'obra UA Amidament 

Sòl seleccionat m3 10417.61 
 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

Esplanada E2 115,060.96 € 165,472.48 € 50,411.52 € 
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FERM 
 
El redimensionament del ferm de calçada s’ha realitzat d’acord amb la NORMA 6.1-IC, 
SECCIONES DE FIRME, de la Instrucción de Carreteras, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 
28 de novembre. 
 
Les seccions de ferm executades per als dos eixos són equivalents en quan a categoria de trànsit.  
 
Per a l’eix 3A1 s’ha substituït la secció de ferm 123 per una del tipus 121: 
-30cm MBC: 
      -3cm BBTM 11A BM-3c 
      -7cm AC22 bin 60/70 S 
      -8cm AC22 bin 60/70 S 
      -12cm AC32 base 60/70 G 
-25cm Tot-ú artificial 
 
Per a l’eix C el ferm executat és del tipus 4111 en substitució al 4121: 
-10cm MBC: 
      -3cm BBTM 11A BM-3c 
      -7cm AC22 bin 60/70 S 
-40cm Tot-ú artificial 
 
A la rotonda d’accés a la B-30 i pont sobre AP-7, en l’àmbit d’aquest projecte, es va realitzar una 
restitució de la capa de rodadura, mitjançant fressat de 3 cm de i reposició de 3 cm de MBC 
tipus F-10 en l’àmbit del pont i fressat de 4 cm i reposició de 4 cm de MBC tipus S-12 en el cas de 
la rotonda. 
 
Base granular de tot-ú artificial 
 
S’han realitzat les identificacions per comprovar si el material procedent de la cantera compleix 
les especificacions per a ser considerat un tot-ú artificial. També es realitza l’assaig próctor per a 
poder tenir els valors de referència per realitzar les densitats.  
 

  
Replanteig tot-ú. 
 

Estesa de tot-ú.   
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Reg amb cisterna. 
 

Densitats in situ.   
 

 

 

 

Estesa tot-ú eixC 
 

 
 

 
Els lots per a identificar els assaigs a realitzar són els següents: 

  
 
 

Resum de Resultats de Densitats 
Comp Den. Den. Desv Punt Fora Punt Punt Punt Sòl Tolerable 
mitja mitja Típica ass tol. 1Co Rec. mes. 

STA3A1 99.6234 2.2143 0.026471 77 8 77 0 77 
STAC 99.5882 2.21 0.019003 17 2 17 0 17 

 
El grau de compactació a obtenir en la capa de tot-ú en categories de trànsit pesat T1 la 
compactació del tot-ú artificial ha d’assolir una densitat no inferior al 100% de la màxima de 
referència obtingut en el assaig próctor modificat. Si s’utilitza per categories T4 es pot admetre 
una densitat no inferior al 98%. 
 

Resultats de Paca de Càrrega 
LOT Ø Placa Material Ev2/Ev1 Ev2 

STA3A1E 30 Tot-ú artificial 2.05 129 
STA3A1E 30 Tot-ú artificial 2.04 173 
STA3A1D 30 Tot-ú artificial 1.9 165 
STA3A1D 30 Tot-ú artificial 1.86 241.1 
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El mòdul de deformació vertical en el segon cicle de l’assaig de Placa de Càrrega per a la cap 
de tot-ú per una categoria de trànsit pesat T1 ha de ser Ev2 >=130* MPa i per un trànsit T4 ha de ser 
Ev2 >=130* MPa. La relació entre la deformació del segon cicle i el primer K<=2.2. 
 
* el valor exigit a la superficie sobre la que recolza la capa de tot-ú multiplicat per 1.3, perquè es 
tracta de tot-ú sobre coronació d’esplanada. 
 
 

BASE GRANULAR 
Unitat d'obra UA Amidament 

Tot-ú Artificial m3 4218.42 
 
 
 
 
Mescla bituminosa en calent 
 
 

  
Estesa de capa base. 
 

Reg d’imprimació. 
 

 

  
Estesa de capa intermitja Eix 3A1 ME. 
 

Estesa de capa intermitja Eix 3A1 ME. 
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Estesa de capa intermitja Eix 3A1 Md. 
 

Fresat i reg d’adherència. Rotonda enllaç 
 

 

  
Aglomerat connexió eix3A1 amb rotonda. 
 

Reposició ferm  zona fresat 
 

 

  
Capa intermitja eixC. 
 

Reg d’adherència. Eix 3A1 
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Estesa de capa de rodadura eix 3A1 MD 
 

Estesa de capa de rodadura eix 3A1 MD 
 

 

  
Capa de rodadura eix C 
 

Estesa de capa de rodadura eix 3A1 ME 
 

 
El contractista entrega a la direcció d’obra els projectes d’execució de la mescla bituminosa que 
s’hagin d’estendre. Aquest projecte mostra la fórmula de treball. També entrega els certificats de 
qualitat de les emulsions i dels betums,si no esta dins del projecte. 
 
Els assaig realitzats s’han executat amb la normativa antiga. 
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S’ha realitzat un control de la procedència dels materials. S’agafa una mostra del centre de 
fabricació i es realitzen els següents assaigs: 
 
- Coeficient  de Els Angels del àrid gros. UNE-EN 1097-2 
- Coeficient de puliment accelerat del àrid gros per a capes de rodadura. UNE-EN 1097-8 
- Densitat relativa i absorció del àrid gros i el fi. UNE-EN 1097-6 
- Granulometria de cada fracció. UNE-EN 933-1 
- Equivalent de sorra, segons UNE-EN 933-8 
-La proporció de cares de fractura de les partícules d’àrid gros. UNE-EN 933-5 
-La proporció d’impureses de l’àrid gros. UNE146130 
-Index de lloses de l’àrid gros. UNE-EN 933-3 
 
S’ha realitzat la presa de mostres a l’obra per a realitzar el Assaig Marshall i Immersió-compressió 
juntament amb la presa de mostres s’ha mesurat la temperatura de la mescla. També s’ha 
determinat la dotació de reg de una emulsió. 
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Resum de Resultats d'aglomerat 

G-20 Inici Final Nº marshall Deformació Estabilitat B. s/Mescla Densitat 
AG203ACD 06/05/09 06/05/09 1 2.10 14.00 3.80 2.43 
AG203ACE 29/04/09 30/04/09 4 2.48 13.00 3.98 2.41 

        
Resum de Resultats d'aglomerat 

S-20 Inici Final Nº marshall Deformació Estabilitat B. s/Mescla Densitat 
AS213ACD 07/05/09 07/05/09 1 2.00 12.00 3.49 2.43 
AS213ACE 30/04/09 05/05/09 2 2.70 12.50 4.16 2.43 
AS223ACD 08/05/09 11/05/09 3 2.73 13.67 4.14 2.41 

 
El valor que figura per els assaigs és la mitja dels resultats obtinguts per lot i mescla. 
 
 

M.B.C. 
Unitat d'obra UA Amidament 

F-10 m3 778.14 
G-20 m3 2793.59 
S-20 m3 3678.05 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

Ferm 243,585.06 € 300,796.55 € 57,211.49 € 
 
 
 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
La xarxa d’enllumenat públic ha sofert modificacions respecte el projecte base, tant en tipologia 
de lluminàries, ubicació, traçat i connexió de les línies de baixa tensió de les quals s’alimenta. 
 
Per tal d’adaptar-se als criteris generals d’urbanització del pla parcial s’han implantat els 
següents tipus de lluminària: 
-Les voreres de s’han enllumenat amb columnes de 4,5 metres del conjunt Vilanova de 70W VSAP. 
En l’eix 3A1 i C s’han executat amb una interdistància de 28,8 metres, mentre que en la rotonda 
de connexió amb la B-30 l’interdistància varia de 16 a 19 m. 
-El carri bici en mitjana del vial 3A1 està enllumenat amb el conjunt Vilanova, al igual que en 
voreres, però amb una interdistància en aquest cas de 14,4 m. 
-Les calçades s’han enllumenat amb columnes troncocòniques de 10 m amb lluminàries tipus 
VSAP de 150W. A l’eix 3A1 l’interdistància és de 28.8m, mentre que a rotonda és de 22 m. 
 
L’ordre de col·locació de les dues tipologies, tant en l’eix principal com en la rotonda, s’ha 
realitzat intercalant les interdistàncies de cada tipus de lluminària, fent que cada 14.4m hi hagi un 
punt de llum, bé sigui en vorera o bé en calçada. 
 
Es va decidir no instal·lar les lluminàries tipus Baffle que contemplava el projecte base. 
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Tubs per al cablejat de enllumenat 
 

Extrem de tubs per a connexió a fanals. 
 

 

  
Fanals mitjana 
 

Col·locació columnes. 
 

 

  
Lluminària columna troncocònica 
 

Lluminària fanal conjunt Vilanova. 
 

 
 
El contractista ha entregat a la direcció d’obra el certificat de qualitat de tots els elements 
instal·lats i el cablejat.  
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ENLLUMENAT PÚBLIC 
Unitat d'obra UA Amidament 

Longitud cablejat m 2045.50 
Columna i lluminària u 60 
Conjunt vilanova u 95 
Armari u 2 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

Enllumenat 313,007.29 € 254,566.67 € -58,440.62 € 
 
 
PAVIMENTS DE VORERES I CARRIL BICI 
 
La taula següent mostra les característiques de les seccions a aparcament, carril bici i vorera 
realitzades:  
 
 

Tipus de paviment Secció executada 
  
Carril bici 20 cm Formigó HM-20 
 25 cm tot-ú artificial sobre sòl adequat 

  
Vorera Panot gris 20x20x4 cm 
 3 cm morter d’assentament 
 15 cm formigó HM-20 sobre sòl adequat 
  
Aparcament Llamborda gris 11x25x8 cm 
 2 cm morter assentament 
 20 cm formigó HM-20 
 25 cm tot-ú artificial 
 75 sòl seleccionat tipus 2 
  
Via verda Paviment tipus via verda 20,8x11,8x8 cm 
 2 cm morter d’assentament 
 15 cm formigó HM-20 sobre sòl adequat 

 
 
En l’àmbit de rotonda, s’ha mantingut l’anell circular interior, que consta de llambordí de formigó 
de secció recta de 20x10 cm, vorada i rigola. 
 
S’han dut a terme dos tipus de pavimentació, que defineixen les dues àrees junt a l’exterior de la 
superfície circular aglomerada, destinada a la circulació de vehicles. 
 
- L’àrea més propera a la calçada s’ha definit amb peces de vorada granítica de 20x25 cm, 
flamejada a dues cares. En la part exterior va quedar delimitat per alineacions rectes, definides 
per fleix format per planxa doblegada de 200x100x6 mm d’acer corten. El paviment consisteix en 
llambordes de 11x25x8 cm tipus “via verda”. En aquesta zona es disposa l’arbrat i l’arbustatge. 
 
- L’àrea exterior a la rotonda, que es destina al pas de bicicletes i de vianants, s’ha delimitat per 
alineacions rectes, a la part interior mitjançant fleix de planxa d’acer corten, de 20x8 mm. S’ha 
pavimentat amb peces de panot de 20x20x4 cm. El pas de bicicletes rectilini d’1,20 m d’amplada 
s’ha pavimentat amb formigó HM–20, de 20 cm de gruix. La delimitació exterior de l’àrea 
consisteix en una vorada de formigó de40x27x60 cm. 
 
 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 115 

  
Replanteig vorada. Vorada presentada 
 

Col·locació vorada sobre base de formigó. 
 

 

  
Vista general eix 3A1. Vorada. 
 

Col·locació rigola sobre base de formigó. 
 

 

  
Rigola “caz”. 
 

Escossells de xapa d’acer galvanitzat. 
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Base de formigó per aparcament. 
 

Morter per assantament de llamborda. 
Aparcament. 
 

 

  
Llamborda zona d’aparcament. 
 

Vorera. Planxa d’acer per a via verda 
 

 

  
Base de formigó per al panot de vorera. 
 

Vista general vorera. 
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Encofrat per al formigó del carril bici. 
 

Estesa morter per al  panot tipus “via verda”. 
 

 

  
Col·locació panot tipus “via verda”. 
 

Paviment de formigó per a carril bici. 
 

 

  
Paviment de formigó per a carril bici. 
 

Paviment de formigó per a carril bici. 
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Paviment de formigó per a carril bici. 
 

 

 
 

PAVIMENTS 
Unitat d'obra UA Amidament 

Panot quatre pastilles m2 6578.85 
Llamborda 25x11x8 m2 2072.82 
Pav. Granit m2 120.00 
Pav formigó carril bici m2 1710.31 
Pav. Sauló m2 365.81 
Llamborda aparcament m2 2415.78 
Vorada granítica m 3098.32 
Vorada formigó m 1522.50 
Vorada de xapa m 1210.00 
Rigola m 2767.69 
Gual u 13 
Escossell u 234 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

Paviments 439,123.21 € 372,896.62 € -66,226.59 € 
 
S’han col·locat un 58% menys d’escossells que els indicats al projecte i juntament amb la 
reducció de m2 de paviment de llamborda de formigó 25x11x8 justifiquen la variació de cost. 
 
JARDINERIA I XARXA DE REG 
 
La xarxa de reg definida en el projecte es va modificar per adaptar-se als nous criteris definits en 
el “PROJECTE COMPLEMENTARI NÚM. 1 DEL PROJECTE DESGLOSSAT DE LES XARXES DE REG DEL 
VERD PÚBLIC I NETEJA DE CARRERS DEL CENTRE DIRECCIONAL. EIXOS DEL PROJECTE DELS VIALS A 
L’ENTORN DEL SINCOTRÓ I CONNEXIÓ AMB LA B-30” redactat per Consorci Urbanístic de 
Cerdanyola del Vallès amb data de febrer de 2009, i les seves revisions posteriors. 
 
L’execució d’aquesta xarxa  i les plantacions es supervisa conjuntament amb una assistència 
externa del Consorci Urbanístic de Cerdanyola del Vallès. Les plantacions també són supervisades  
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Excavació per a canonades PEAD  
 

Col·locació PEAD. Recobriment en terres. 
 

 

  
Col·locació arbrat. 
 

Boca de reg. 
 

 

  
Tubs de reg. 
 

Anella per degoteig. 
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Arquetes de reg per a vàlvules.. 
 

Geomalla. 
 

 

  
Plantació arbustiva a la mitjana. 
 

Plantació arbustiva a la rotonda. 
 

 
El contractista ha entregat a la direcció d’obra els certificats de qualitat del compost utilitzat com 
a fertilitzant de la terra vegetal dels apilaments. 
 
 

JARDINERIA I XARXA DE REG 
Unitat d'obra UA Amidament 

PEAD Ø200 m 1311.00 
PEAD Ø250 m 676.20 
PEAD Ø180 m 234.60 
PEAD Ø160 m 55.20 
PEAD Ø140 m 328.90 
PEAD Ø110 m 28.75 
PE40 Ø50 m 135.00 
PE40 Ø40 m 3228.00 
Celtis Australis (Lledoner) u 314 
Sophora Japonica Pyramidalis u 39 
Platanus Acerifolia u 18 
 Nerium Oleander (Baladre) u 2253 
Pittosporum tobira nana u 4572 
Terra vegetal m3 6824.77 
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PEM 

Activitat Adjudicat Final Diferència 
Jardineria 84,613.56 € 203,219.85 € 118,606.29 € 

Xarxa de reg 243,553.95 € 185,540.66 € -58,013.30 € 
 
 
SENYALITZACIÓ VIAL I SEMAFORITZACIÓ 
 
 
La senyalització del vial, tant vertical com horitzontal, s’ha vist modificada degut a l’adaptació 
d’aquesta als criteris de Guàrdia Urbana de Cerdanyola del Vallès. La tipologia de senyalització 
horitzontal s’ha executat seguint les pautes del Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de 
Barcelona. La senyalització horitzontal del carril de bicicletes es va realitzar amb línies de pintura 
blanca sobre el paviment de panot. Les línies de delimitació són de 10 cm. d’amplada mentre 
que las de detenció són 30 cm. També es van executar les marques de 
cediu el pas, pictogrames de bicicleta i fletxes de direcció de la circulació. 
 
Tota la senyalització vertical, tant la de codi com la cartelleria, és d’alumini, i aquesta última es 
basa en el manual de Senyalització Urbana de Catalunya. En el cas de la rotonda d’accés a la B-
30, s’ha renovat tota la senyalització prèvia, seguint criteris urbans. Part de la senyalització de 
pont i rotonda en el sentit UAB s’ha conservat. 
 
La semaforització objecte d’aquest projecte ha estat proporcionada per l’empresa 
subcontractista ACISA, autoritzada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la definició 
d’aquesta xarxa, i gestor al municipi de la xarxa general de semàfors. Aquesta empresa, ha estat 
subcontractada per a la execució de la obra mecànica. 
 
S’ha disposat barana urbana als dos marges de l’estructura de l’eix C sobre la riera de St. Marçal. 
En la zona de calçada d’aquesta estructura, s’ha disposat addicionalment un tubular per a 
contenció de vehicles. 
 

  
Col·locació semàfors. 
 

Col·locació semàfors. 
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Col·locació semàfors. 
 

Barana a l’OD-C. 
 

 

  
Col·locació semàfors. 
 

Senyalització horitzontal eix3A1. 
 

 

  
Senyalització horitzontal eix3A1 Senyalització horitzontal carril bici. 
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Senyalització horitzontal eix3A1 Senyalització horitzontal carril bici. Rotonda 

 
 

  
Tubular per a contenció de vehicles eixC Senyalització vertical eix 3A1 

 
 

 

 

Cartelleria urbana i interurbana  
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SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 

Unitat d'obra UA Amidament 
Pintura transversal 50cm m 224.00 
Pintura  40cm m 356.00 
Pintat símbols m2 35.69 
Línia continua 10cm m 5400.00 
Línia discontinua 10cm m 1350.00 
Bandes sonores m 48.00 
Placa circular de 60 cm  u 38 
Placa triangular de 90 cm  u 8 
Placa quadrada de 60 cm  u 2 
Placa rectangular de 80x40 cm  u 3 
Panell m2 45.00 
Canalització Ø110 m 1384.80 
Canalització 2Ø110 m 203.70 
Pericó u 37 
Excavació m3 332.35 
Rebliment m3 329.00 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

Senyalització i Semaforització 135,448.21 € 316,767.79 € 181,319.58 € 
 
 
 
MOBILIARI URBÀ 
 
Els models finalment adoptats en l’apartat de mobiliari són els següents: 
 
- Bancs tipus Montseny, 1.5 m d’ample. 
- Cadira tipus Montseny, 0.6 m d’ample. 
- Papereres model Belluga de Fundición Dúctil Benito. 
 
Als bancs i papereres s’ha modificat l’ancoratge estàndard per un de més profund, a 14 cm, per 
tal de fixar-los a la base de 20 cm de formigó de la via verda, i no en la peça de llamborda de 8 
cm de gruix que constitueix aquest tipus de paviment. 
 

  
Banc i paperera tipus. 
 

Col·locació vorera. 
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Banc col·locat en eix 3A1. 
 

 
 

 
Per al control de qualitat del mobiliari urbà el contractista ha entregat els certificats de qualitat 
del fabricant del mobiliari urbà. 
 

SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 
Unitat d'obra UA Amidament 

Banc tipus Montseny 150cm u 73 
Cadira tipus Montseny 60cm u 10 
Paperera tipus Belluga u 39 
Aparcament bicicletes u 12 

 
 

PEM 
Activitat Adjudicat Final Diferència 

Senyalització i Semaforització 133,005.10 € 36,958.31 € -96,046.79 € 
 
A diferència del projecte adjudicat no s’han col·locat pilones i s’ha reduït considerablement el 
nombre d’elements. 
 
 
 

4.5 Modificats i complementaris 
 
 
Projecte modificat nº 1. El 7/9/2007 el Consell General del Consorci va aprovar la modificació 
núm. 1 del Projecte de l’assumpte consistent en el canvi de traçat de la canonada d’aigua 
potable que subministrarà aigua a l’anomena’t pis 165, tant al pla parcial del Centre Direccional 
com a l’actual casc urbà de Cerdanyola del Vallès.  

La modificació consisteix en el canvi en el traçat de la canonada d’aigua potable que 
subministrarà aigua des de el dipòsit construït a la zona de Bellatera, tant al pla parcial del Centre 
Direccional, com a l’actual casc urbà de Cerdanyola. La funció de la canonada segueix sent la 
mateixa però es varia el seu recorregut. 

Mentre que en el projecte original la canonada creuava, mitjançant clava, la autopista AP-7, des 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) fins a l’àrea del pla parcial del Centre 
Direccional, per la zona del pont de la carretera de Bellaterra, per dirigir-se posteriorment cap al 
nord fins a arribar a la rotonda recentment construïda a la vora del Castell de Sant Marçal. En el 
nou traçat la canonada es dirigeix cap al nord per la banda de la UAB fins arribar al pont de 
recent construcció que comunica el campus de Bellaterra de la UAB amb el pla parcial del 
Centre Direccional. El creuament de l’autopista es realitza per l’interior de les bigues del pont, ja 
preparades quan es va construir, per aquesta possibilitat. 
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S’ha de fer esment que la modificació va ser necessària pels problemes que van aparèixer en la 
zona on s’hauria d’haver fet la clava. Inicialment es preveia fer-la juntament amb la de la 
canonada de pujada cap al dipòsit, treball que va realitzar Aigües Ter Llobregat (ATLL) com que 
aquest opció d’actuació conjunta no va ser viable perquè el traçat que havia de seguir en el 
“cantó mar” de la B 30 no s’ubicava en cap vial construït, es va proposar el millor traçat 
alternatiu. 

 
Projecte modificat nº 2. En data 9/11/2007, el Consell General del Consorci va aprovar la 
modificació núm. 2 del Projecte. 
 
A continuació es fa una descripció de les modificacions que es van dur a terme. 
 

2.a) Modificació de la xarxa de pluvials 
Va ser necessari modificar la xarxa de pluvials per adaptar-la al nou punt 
d’abocament, ja que inicialment estava previst que aboqués directament a la riera de 
Sant Cugat, però en l’Estudi de drenatge general del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès cap a la riera de Sant Cugat es va proposar que la xarxa de 
pluvials aboqués directament a la riera de Sant Marçal, per tant cada vegada que la 
xarxa interceptava amb una zona verd per aquesta s’havia de dirigir cap a la riera. 

També es van adaptar les rasants per evitar la interferència amb altres serveis. 

La nova xarxa es va dissenyar amb tubs de polietilè fins a diàmetre de 1000mm, i amb 
tubs de formigó ASTM per a diàmetres de 1200mm i 1500mm. 

 
2.b) Modificació de la xarxa elèctrica 
La definició de la companyia distribuïdora amb els seus nous requeriments específics, 
així com la aparició de grans consumidors i productors en règim especial, van obligar a 
modificar la xarxa elèctrica projectada, per tal d’assegurar la qualitat del servei. 

De resultes d’un canvi legislatiu, es va constatar a finals de 2006 l’obligació de 
considerar a FECSA-ENDESA com a distribuïdor elèctric únic de la zona. Això va obligar 
a que la xarxa de distribució elèctrica complís les normes tècniques particulars 
d’aquesta companyia, que van ser modificades i aprovades en la resolució 
ECF/4548/2006 de 29 de desembre. Va canviar doncs la filosofia de la xarxa de 
distribució que va passar a ser en forma de malla, desapareixent en conseqüència els 
centres de distribució, i augmentant el nº d’alimentadors 3x1x400mm2 Al (880m de 
terna), així com els requeriments dels centres de mesura que milloren els sistemes de 
telecontrol i maniobra a distancia. 

D’altra banda, la definició del projecte del sistema de poligeneració (producció 
simultània d’electricitat, calor i fred) per part de la empresa concessionària  va implicar 
l’aparició de 3 futures centrals de cogeneració. 

2.c) Modificació de la xarxa de distribució de Fred & Calor  
En el cas de la instal·lació de distribució de fred i calor es va fer una modificació 
important amb posterioritat a l’aprovació del projecte constructiu. Aquesta 
modificació, inclosa al projecte redactat i aprovat pel Consell General del Consorci, va 
suposar un increment important tant en la longitud de conduccions, com en els 
diàmetres, així com en els accessoris, que es va traduir en un increment econòmic molt 
important. L’únic acord possible amb el contractista adjudicatari de les obres 
d’urbanització va ser que construís només una part de la xarxa: el tram comprés entre 
la rotonda de l’autopista B-30 i la primera connexió a parcel·la posterior a 
l’encreuament amb el carrer anomenat eix B B . 
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Projecte modificat nº 3. En data 18/4/2008 el Consell General del Consorci va aprovar la 
modificació núm. 3 del Projecte, consistent en un canvi en l’estructura a l’eix C Riera de Sant 
Marçal sense modificació de l’import del mateix. 

L’estructura originalment projectada consistia en un pòrtic de 13 metres de llum amb cimentació 
pilotada, que va quedar substituïda per un marc de formigó d’idèntica llum, sense necessitat de 
cimentació profunda; la cimentació superficial va tenir lloc mitjançant una millora del terreny 
mitjançant l’estesa d’un llit de grava-ciment. 

La geometria de les aletes també es va veure modificada, responent a un criteri arquitectònic 
d’uniformitat de totes les estructures del pla parcial. Les aletes proposades van ser paral·leles a 
l’eix, amb un pendent amb el terreny aproximadament 2H:1V. S’incorporà també barana d’acer 
galvanitzat al llarg de tota l’estructura i aletes. 

 
Projecte modificat núm. 4. També en data 18/4/2008 el Consell General del Consorci va aprovar 
la modificació núm. 4 del Projecte que contemplava la modificació del tipus de canonada de la 
Xarxa de fred i calor, la modificació de les línies d’alimentació elèctrica del Gran Consumidor (La 
Caixa), la inclusió de la xarxa auxiliar de fibra òptica per a la xarxa de distribució MT de Fecsa-
Endesa, l’adaptació del projecte constructiu de telecomunicacions de Localret, la inclusió de 
subconductes 40mm per la interconnexió de CPDs i la inclusió de tub corrugat pel sistema de 
comunicació i proteccions dels alimentadors.  
 

4.a) Modificació en xarxa de fred i calor 

Retirada de la làmina anti-difusió i canvi de la tipología de tubs 

4.b) Partides que no s’executen i/o es redueixen 

D’acord amb el conveni entre el Consorci i Gas Natural Distribución SDG, S.A. per a 
l’establiment de la xarxa de distribució de gas natural en l’àmbit del pla parcial del 
Centre Direccional, Gas Natural s’havia d’encarregar de l’execució de l’obra 
mecànica d’aquesta xarxa. Per tant, aquesta partida s’havia d’eliminar del contracte 
amb FCC. 

D’altra banda, la partida de moviment de terres també es veia reduïda pel fet que una 
part important de les excavacions no es van portar a abocador autoritzat, sinó que 
s’allotjaven en diferents llocs designats a tal efecte per una posterior utilització per part 
del Consorci. 

 
4.c) Xarxa auxiliar de fibra òptica per a la xarxa de distribució MT de Fecsa-Endesa 
 
D’acord amb les negociacions amb la companyia Endesa Distribución Eléctrica S.A.U., 
es va preveure l’automatització de la xarxa de distribució en MT. Això implicava la 
construcció d’una xarxa auxiliar dedicada de fibra òptica, que comuniqués els centres 
de mesura amb la subestació 220/25 kV i amb el sistema general de comunicacions de 
la empresa distribuïdora.  

Aquesta xarxa estava formada per cable armat de fibra òptica instal·lat en tritub, tal 
com s’indicava en el projecte executiu redactat per EGI en març de 2008 esmentat en 
l’apartat 4.c) anterior. 

 
 
4.d) Adaptació del projecte constructiu de Localret (infraestructura compartida 
telecomunicacions) 
 
El mes de març de 2008 es va tancar a nivell tècnic l’expedient d’infraestructura 
compartida de telecomunicacions al Centre Direccional, desprès de mesos de 
negociacions amb els diferents  operadors. D’aquest acord, que es va materialitzar en 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 128 

un conveni multipart, en sorgia el Projecte Constructiu de la Fase 1a de la xarxa de 
telecomunicacions del Centre Direccional. 

Això implicava un augment considerable de les infraestructures (obra civil) previstes en 
el projecte original, atès que van aparèixer nous operadors no contemplats inicialment 
amb xarxes redundants degut en part a les necessitats de La Caixa. 

El cost d’aquesta partida es repercutirà proporcionalment als operadors de 
telecomunicacions, tenint en compte que el Consorci també es constituirà com a 
potencial operador. 

 
 

Projecte complementari nº 1 d’implantació de serveis a l’entorn del pont sobre l’autopista AP-7/ 
B-30, entre el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i la UAB, del projecte de l’assumpte. En 
data 14/3/2008 el Consell General del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès va aprovar el projecte complementari amb un pressupost de contracta. 

Les característiques de les noves xarxes de serveis que es van construir són les següents: 

 

5.a) Xarxa de subministrament d’aigua potable 

 

Incloïa la canonada i les vàlvules necessàries. Pel creuament de les autopistes, la 
canonada es va col·locar dins de les bigues de la línia central del pont, ja preparades 
quan es va construir, per aquesta possibilitat. La canonada principal d’aigua, es de 
polietilè de diàmetre nominal 500 (400)mm, col·locada dins d’una beina de 800mm 
també de polietilè. Les xarxes d’aigua complementaries es van ubicar a sobre de 
l’estructura i son de 200mm de diàmetre(225) la del costat Girona i de 250mm(315) la 
del costat Tarragona. Es van incloure també tots els creuaments de carrer necessaris i 
les beines corresponents. 

 

5.b) Xarxa de telecomunicacions  

 

Aquesta xarxa connecta la rotonda de la zona de la UAB amb la que es trobava en 
execució que arriba fins a la rotonda del Castell. Així mateix connecta aquesta rotonda 
del Castell amb la línia que circula al llarg de la AP-7. Es van construir 10 tubs de 125mm 
de diàmetre en el costat Girona i 6 tubs en el costat Tarragona. Es van executar també 
els creuaments necessaris en tot l’àmbit de l’actuació. El creuament, de la autopista B-
30 i del carril de sortida de l’Àrea de Servei a la AP-7 va tenir lloc mitjançant clava. 

 

5.c) Xarxa de gas 

 

Es va construir l’obra civil necessària per la conducció i va ser la companyia 
subministradora qui va col·locar les canonades. El creuament de les autopistes és va fer 
per sobre del pont deixant-se col·locada una beina 

Com a obres addicionals a aquestes es van construir dues canalitzacions de dos tubs 
cadascuna, de PE ∅ 125mm per a les xarxes d’enllumenat i semàfors, les beines pel pas 
dels tubs de la xarxa de conducció d’aigua freda i calenta (District Heat&Cooling) i 
una capa d’aglomerat en tota la zona, ja que l’existent va quedar molt malmesa per 
les rases i la pintura provisional d’obra. 
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Projecte complementari nº 2 d’integració paisatgística de la plaça que connecta el Centre 
Direccional del Vallès amb el pont sobre la AP-7 i la B-30, del projecte de l’assumpte. El 19/6/2009 
el Consell General del Consorci va aprovar el Projecte Complementari nº 2 . 

Es va fer la definició arquitectònica de les formes i acabats de la plaça que dóna accés al pont 
sobre la AP 7 i B 30, de connexió del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès amb la UAB. 

La plaça és l’espai on concorren totes les vialitats tant rodades com per a vianants, es configura 
com un espai ròtula, que resol els sentits del trànsit del pont, un ramal de la pròpia autopista, així 
com els vials de nova planta que estructuren la nova urbanització les àrees d’accés al pont i en 
particular un dels eixos principals d’unió del sincrotró Alba i la UAB. 

La geometria de la plaça es va concebre de manera que els seus quatre costats exteriors  
conformessin les façanes de les parcel·les que conflueixen en la plaça, creant-se un espai 
quadrat de costat d’una longitud de 120m, que permetia la inscripció en el seu centre d’una 
rotonda de 80m de diàmetre, base del repartiment del transit viari. 

Els quatre vèrtexs del quadrat definien els quatre eixos viaris principals de la urbanització, 
ortogonals entre si i el ramal que connectava amb la autopista B 30. 

La plaça representa el compromís geomètric entre les quatre llindes extremes (que conformen el 
quadrat de 120mx120m), que son els límits de les parcel·les de la urbanització i el propi centre o 
ròtula repartidora de tots els transits. La transició entre la forma quadrada i la forma circular 
permetia la creació d’espais per a vianants o voreres que es disposen paral·leles als costats 
rectes del perímetre exterior de la plaça, deixant per a la plantació, l’espai restant entre aquestes 
dues figures geomètriques. Les voreres per a vianants i el carril bici que conformen la plaça tenen 
continuïtat a traves de passos per a vianants i per a bicicletes. 

La il·luminació del conjunt de la plaça era de dos escales: la il·luminació de l’espai per a 
vianants, paral·lela als límits quadrangulars de la plaça, anava associada al carril bici mitjançant 
columnes de 4.7m i projector zenital. Per contra, la il·luminació del perímetre viari, que il·lumina la 
calçada, responia a l’escala que determina una rotonda de 100m de diàmetre i anava 
associada a la vorada exterior, corresponent-se al model de 10m d’alçada, utilitzat en la 
Avinguda de la Ciència (veure plànols). 

La plantació, que també donava forma a l’espai circular de la plaça, es va constituir amb arbres 
Frasinus Arbustifolia, que tenien el doble compromís de definir la part circular de la rotonda viària i 
d’insertar-se allà a on els serveis del subsòl ho permetien, tot acompanyant el carril bici i el 
passeig per a vianants de la plaça. 

Als dos extrems de la plaça corresponents a l'eix del pont es va reforçar els límits amb una matriu 
en doble línia, de l’espècie Populus Alba. 

 

4.6 Serveis afectats 
 
Durant el transcurs de les obres hi van existir tres afeccions a serveis existents: 
 
- Línia aèria elèctrica de 25KV que travessava transversalment l’eix 3A1. El 
desplaçament d’aquesta línia de mitja tensió va córrer a càrrec, en gestió i despeses, 
del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola. A continuació hi figura 
una planta amb el traçat de la línia prèvia i el traçat executat. 
 
- Línia telefònica aèria transversal a l’eix 3A1. 
 
- Línia d’enllumenat viari a la rotonda d’accés a la B-30. Aquest va quedar substituït per 
l’enllumenat general de l’obra d’urbanització. 
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Desviament cablejat a nova torre. 
 

Retirada torre MT. 
 

 
 

4.7 Comunicació 
 
 
Les administracions i/o organismes implicats en fases de la realització de l’obra i dels quals va ser 
requerit el seu informe favorable o la seva autorització van ser els següents: 
 
- ACA : Degut a les afeccions a la riera de St marçal. 
- Adif: Per l’execució de serveis fins a la rotonda. El túnel passa per sota. 
- Ministeri de Foment: inca de serveis, senyalització i altres serveis 
- UAB: principalment per la canonada de gas 
- CLH: coneixement de que l’obra estava dins l’àrea d’influència de oleoducte. 
- Ajuntament de Cerdanyola: senyalització i varis serveis. 
 
 
4.7 EDC 
 

 
 Secció tipus . Eix 3A1 MD 
 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 131 

 
 
 
 
 

 
Secció tipus . Eix 3A1 ME 
 
 
 
 
 

 
Secció tipus . Eix C 
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Secció Ferm  eix 3A1                                                             Secció ferm eixC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secció coordinació de serveis eix3A1 MD 
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Secció coordinació de serveis eix3A1 ME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secció OD.C 
 
 



Metodologia i procediments específics per a les activitats realitzades en una direcció d’obra 

 134 

5. CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
Les particularitats dels projectes, contractes i administracions fa que sigui molt difícil definir un 
procés únic. El treball recull unes pautes generals però que no tenen perquè ser les úniques.  
 
Cada contracte exposa les funcions i documentació a generar per part de la direcció d’obra. Els 
procediments també poden variar en funció de la persona responsable del promotor. 
 
Amb el cas pràctic exposat es reflecteix que degut a les particularitats del projecte i el promotor, 
algunes de les activitats exposades a la pauta general no s’han dut a terme. 
 
El context econòmic en el que ens trobem actualment també repercuteix en els procediments a 
realitzar.  
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