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RESUM DEL TREBALL 

 

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. Aquestes 

comprovacións constitueixen el control de la obra. 

 

El present treball exposa una pauta per a realitzar el control de la obra, aplicat 

en les obres d’urbanització, a través d’inspeccions “in situ” i d’assaigs 

normalitzats, per a cadascuna de les diferents fases en que es desenvolupen 

les obres d’urbanització. S’exposa des d’un punt de vista teòric i general per a 

que després hom pugui aplicar aquesta pauta a cada obra en particular. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 INTRODUCCIÓ 

 

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. 

 

Aquestes comprovacións, que cal realitzar durant les diferents fases de la obra, 

constitueixen el que s’entén com a control de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Finalitat de les comprovacions en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROVACIÓNS: 

= 

CONTROL 

DE LA OBRA 

o FINALITATS DE DISSENY  

 

o QUALITAT  

 

o DEFINICIÓ  

 

o COMPLIMENT DE CONTRACTE 

 

o COST 
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1.2 LES OPERACIONS BÀSIQUES DE CONTROL I ELS CICLES DE 

CONTROL DE LES FASES DE L’OBRA 

 

1.2.1 OPERACIONS BÀSIQUES DE CONTROL 

 

Les comprovacions efectuades en les obres, que anomenarem operacions 

bàsiques de control, poden classificar-se en dues operacions: la inspecció “in 

situ” de la obra i l’assaig normalitzat.  

 

 

 

 

Figura 2. Operacions bàsiques de control 

 

Ambdós tipus d’operacions bàsiques es realitzen per a cada una de les 

successives fases en que s’executen les obres i tenen per objectiu garantir que 

totes les unitats de la obra urbanitzadora tinguin com a mínim les qualitats 

exigides en el projecte aprovat i compleixin les normatives d’obligat 

compliment. 

 

OPERACIONS  BÀSIQUES DE CONTOL 

Objectius: 

o QUALITATS EXIGIDES 

 o NORMATIVES D’OBLIGAT 

COMPLIMENT 

 Figura 3. Operacions bàsiques de control. Objectius.  

 

Un esquema de control adequat ha d’aconseguir que la inspecció “in situ” de 

les obres i l’execució i interpretació dels assajos normalitzats es complementin 

en tot moment, i tant important és el resultat de l’assaig com la comprovació de 

les condicions correctes d’execució i de l’ordre correcte d’execució de les 

diferents activitats. 

 

 

 

OPERACIONS BÀSIQUES 
DE CONTROL 

INSPECCIÓ “IN 
SITU” DE LA OBRA 

ASSAIG 
NORMALITZAT 
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1.2.2 CICLES DE CONTROL DE LES FASES DE L’OBRA 

 

Per a cada una de les successives fases en que s’executen les obres es 

defineixen cicles de control de les activitats bàsiques. Mitjançant els cicles de 

control es pretén coordinar doncs les operacions bàsiques de control amb les 

fases de l’obra. 

 

 

 

 

 

  Figura 4. Cicle de control 

 

Per a cada activitat, els cicles de control han de comprendre: el control previ 

de definició o de preparació de la activitat a realitzar en cadascuna de les 

successives etapes de la obra, el control d’execució durant el 

desenvolupament de la activitat i el control de confirmació o acceptació un 

cop finalitzada la activitat realitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Activitats que comprenen els cicles de control. 

 

 

És molt important la definició prèvia i el correcte examen dels cicles de control, 

ja que es la manera de determinar pautes de correcta execució i ordre 

d’actuació en les successives activitats que es plantegin, facilitant el 

compliment del termini de la obra i permetent la construcció de les diferents 

unitats d’obra amb els mínims condicionants. 

CICLES DE CONTROL  

COMPRENEN: 

o CONTROL PREVI 

 

 o CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

 o CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 

OPERACIONS BÀSIQUES 
DE CONTROL 

CICLE DE  
CONTROL FASES DE L’OBRA 
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Tots aquests factors correctament considerats poden representar rendiments 

màxims i per tant costos mínims per a tots els òrgans que intervenen en les 

obres. Cal tenir en compte que qualssevol problema no previst en el seu 

moment, obviat per tant en l’estudi dels cicles de control, determina sempre 

algun cost addicional. 

 

CICLE DE  

CONTROL 

PAUTES DE 

CORRECTA 

EXECUCIÓ 

 COMPLIMENT DEL 

TERMINI 

 RENDIMENT 

MÀXIM 

  

ORDRE 

D’ACTUACIÓ 

  

CONSTRUCCIÓ 

UNITATS D’OBRA 

  

COST 

MÍNIM 

 Figura 6. Consideracions dels cicles de control. 

 

Per a l’establiment del pla de control de l’obra es te en compte l’ordre en que 

normalment es desenvolupa el procés constructiu. Així doncs, es definiran en 

aquest, cicles de control i per tant es realitzarà la inspecció i els assajos 

normalitzats en les següents fases de l’obra: 

 

1. Comprovació del replanteig de les obres. 

2. Moviment de terres i formació de la explanada. 

3. Formació del clavegueram i dels encreuaments de calçada. 

4. La subbase granular. 

5. Vorades i rigoles. 

6. Implantació de serveis. 

7. Pavimentació. 

8. Acabats, senyalització, jardineria. 

 

Aquest ordre no és inalterable ja que poden haver-hi obres amb 

característiques singulars que ocasionin excepcions, però en el present pla de 

control s’establiran cicles de control per a les vuit fases bàsiques, en l’ordre 

exposat.  
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Per a elaborar aquests cicles de control es consideraran principis d’ordre i 

continuïtat, de tal manera que en cada zona de obra on s’executi una 

determinada activitat s’han de trobar acabades totes les activitats anteriors 

segons l’ordre exposat. 

 

1.3 EL DIRECTOR FACULTATIU I EL LABORATÒRI HOMOLOGAT 

 

La persona encarregada i responsable del control es el Director Facultatiu de 

les obres que ha de realitzar les funcions d’inspecció i ordenar la execució dels 

assajos normalitzats a un Laboratori Homologat. 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Funcions del Director Facultatiu i del Laboratori Homologat. 

 

Només la inspecció i interpretació correcta dels assajos d’acord amb un cicle 

de control adequat podran garantir la qualitat de les obres. Els resultats 

d’aquests assajos han de ser correctament interpretats per la Direcció 

Facultativa i han de servir com a pauta de control a utilitzar des del 

començament dels treballs. 

 

Per a l’execució correcta del esquema de control és indispensable la disposició 

dels medis necessaris. La inspecció ha de ser pràcticament constant, anotant 

les dades necessàries per el control i medició de les obres i coordinant les 

visites del personal dels laboratoris homologats amb la finalitat de poder 

realitzar els assajos programats i els especialment ordenats per la Direcció 

Facultativa en els punts expressament escollits. 

 

Tradicionalment, el pressupost per contractar i abonar als Laboratoris 

homologats ha estat de fins a un màxim de un 1% del pressupost d’adjudicació 

de la obra, fet que pot causar que els assajos siguin insuficients. Per a 

solucionar aquest fet es poden adoptar les següents mesures: 

INSPECCIÓ 
“IN SITU” 

DIRECTOR 
FACULTATIU LABORATORI 

HOMOLOGAT 
ASSAJOS 
NORMALITZATS 
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- No limitar el control de qualitat a un percentatge de la obra 

executada, si no mirar d’adequar els assajos normalitzats als cicles 

de control escollits, podent arribar sobretot en obres de petita 

urbanització a percentatges del 2 i 3%.  

- La elecció, contractació i abonament al laboratori homologat ha de 

ser per part de la Propietat o Administració, no a través de la 

empresa constructora, i hi ha d’haver una relació directa entre el 

laboratori homologat i la direcció facultativa. 

- Les fulles de control dels assajos corresponents al programa de 

control escollit seran un document que obligatòriament haurà de 

figurar en l’expedient de la obra. 

- La freqüència amb la que s’executin els assajos haurà de ser la 

suficient per a poder controlar suficientment cada unitat d’obra i per 

aconseguir que la execució dels assajos no pateixi paralitzacions. 

- En el cas de determinar-se un percentatge del cost dels assajos a 

càrrec de la empresa constructora, es necessari considerar que el 

cost de les repeticions d’assajos motivats per qualitats insuficients 

dels materials, o per una defectuosa execució de la obra no computi 

dins del percentatge. Així evitarem que aquesta part del pressupost 

s’exhaureixi en les repeticions dels assajos. 

 

1.4 NORMATIVES I QUALITAT 

 

Les qualitats que son necessàries exigir durant la execució d’una obra 

d’urbanització son com a mínim les definides en els documents contractuals del 

projecte que va servir de base a la licitació de les obres. 

 

Respecte a les normatives oficials existents, es necessari tenir en compte que 

tot i que existeixen moltes normatives relacionades amb les diferents fases de 

les obres d’urbanització, falta una normativa específica per al conjunt de la obra 

que tracti conjuntament totes les fases i la seva relació. 
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 Figura 8. Director Facultatiu: Normatives i qualitat. 

 

Per aquest motiu, les normatives, tot i que defineixen perfectament la qualitat 

de les unitats d’obra, només contemplen parcialment la execució de la obra i no 

preveuen condicionants de les activitats anteriors o posteriors en l’ordre 

d’execució, ni la necessària coordinació entre les diferents unitats d’obra que 

poden ser executades simultàniament. És per això doncs que és necessària la 

figura del Director Facultatiu de les Obres. 

 

1.5 LES INSPECCIONS D’OBRA 

 

Entenem per indicadors de qualitat el conjunt d’aspectes de la obra que puguin 

permetre a una persona no directament vinculada a la Direcció facultativa, 

apreciar el nivell de qualitat dels treballs realitzats, en execució o en previsió 

d’execució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR FACULTATIU  

DE LES OBRES 

o NORMATIVES 

 

 o CONDICIONANTS D’ALTRES 

ACTIVITATS 

 

 o QUALITATS A EXIGIR 

 

 o COORDINACIÓ D’UNITATS 

D’OBRA 
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 Figura 9. Indicadors bàsics de qualitat. 

 

Per a cada un d’aquests treballs, els indicadors bàsics de qualitat es refereixen 

a: 

- Que les obres s’ajustin: Durant la execució de les obres es 

necessari comprovar que s’ajusten al projecte aprovat, a les 

modificacions autoritzades degudament aprovades, i a les normatives 

d’obligat compliment relatives a les diferents activitats de la obra 

urbanitzadora. 

 

La interpretació del projecte i per tant la definició última de les obres 

correspon a la Direcció Facultativa que ha de garantir la correcta 

execució i definir en cada moment les condicions d’execució de cada 

activitat. 

 

A més, en qualssevol moment de la vida de la obra, el responsable 

de l’empresa adjudicatària ha de conèixer exactament les condicions 

d’execució i les qualitats que té, ha de conèixer i tenir acceptades les 

procedències dels materials necessaris per a les activitats 

successives que ha d’anar executant, de manera que la execució de 

les diferents unitats pugui ser realitzada amb la màxima continuïtat 

sense interrupcions ni canvis de criteri.  

 

INDICADORS 

BÀSICS DE 

QUALITAT 

 o QUE LES OBRES S’AJUSTIN AL PROJECTE 

APROVAT 

 

o QUE S’EXECUTIN LES ACTIVITATS EN 

L’ORDRE CORRECTE 

 

o QUE A L’OBRA HI HAJIN MEDIS SUFICIENTS 

 

o QUE ES REALITZI UN SEGUIMENT DELS 

ASSAJOS NORMALITZATS 
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- Que s’executin les activitats en l’ordre correcte: Les activitats 

d’obra en execució no han d’afectar la qualitat de les activitats ja 

finalitzades o les que encara s’han de començar i que es comencen a 

executar quan les activitats precedents ja estan completament 

finalitzades. 

 

- Que a l’obra hi hagin medis suficients: L’observació dels medis 

existents a les obres en un moment determinat es un altre indicador 

de qualitat, ja que per a poder executar correctament certes activitats 

es precisen els medis adequats. 

 

- Que es realitzi un seguiment dels assajos normalitzats: 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. Es recomana disposar a l’obra del 

dossier dels assajos executats que d’alguna manera poden donar 

idea del nivell de qualitat obtingut. 
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2. FASE 1: COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES 

 

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.  

 

 

 

 

 

 Figura 10. Replanteig 

 

El replanteig correcte d’un projecte d’urbanització 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. 

 

2.1. CONTROL PREVI 

Abans de començar a realitzar el replanteig de les obres es necessari 

comprovar la disponibilitat dels terrenys de tota la zona a urbanitzar, 

especialment en les vores o zones properes als límits de l’actuació. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11. Disponibilitat dels terrenys. 

 

També s’ha de comprovar la disponibilitat dels terrenys en les franges exteriors 

a l’obra, per on es realitzarà l’arribada del serveis. En aquests terrenys 

possiblement s’hauran d’establir concessions de pas. 

DISPONIBILITAT o TOTA LA ZONA A URBANITZAR 

DELS TERRENYS  

o FRANGES EXTERIORS A 

L’OBRA 

DEFINIR EXECUCIÓ 

REPLANTEIG 

MATERIALITZAR 
REFERÈNCIES 



Fase 1: Comprovació del replanteig de les obres 

 

18 

 

 

2.2. CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 

Un cop s’han materialitzat sobre el terreny els punts de la vialitat, normalment 

cada 20 metres i tenint en compte els elements singulars de cada obra, cal 

comprovar com a mínim els següents aspectes per tal d’assegurar que el 

projecte constructiu s’adapta a la realitat: 

 

 Figura 12. Aspectes a comprovar 

 

- Connexions de vialitat: Les connexions de la nova vialitat a construir 

amb els vials existents poden determinar canvis en la planta de l’obra deguts a 

la necessitat de connectar els vials.  

 

Així mateix, la necessitat de connectar amb la vialitat existent pot determinar 

canvis de rasant, amb la conseqüent repercussió sobre els accessos a 

determinats tipus d’edificis previstos en el plantejament urbanístic o be 

simplement sobre les xarxes de clavegueram o altres serveis.  

 

ASPECTES A  o CONNEXIONS DE VIALITAT 

COMPROVAR  

o DIMENSIONS ESPAIS PÚBLICS I ESPAIS 

PARCEL·LATS 

  

o RASANTS ESPAIS PÚBLIS I ESPAIS 

PARCEL·LATS 

  

o SERVEIS AFECTATS 

  

o ELEMENTS A CONSERVAR 
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També s’ha de comprovar la compatibilitat de les definicions del projecte en 

relació amb les possibles infraestructures existents que podrien condicionar la 

funcionabilitat de la urbanització. 

 

- Dimensions dels espais públics i dels espais parcel·lats: Les 

distàncies entre els eixos dels vials han de ser les previstes en el document de 

plantejament urbanístic en que es desenvolupa en el projecte d’urbanització, 

amb la fi d’evitar la modificació de les previsions de la ordenació urbanística 

aprovada.  

 

- Rasants entre els espais públics i dels espais parcel·lats: Una de 

les funcions bàsiques dels espais públics (carrers, places...), es la de 

proporcionar accés i serveis als espais parcel·lats (solars). Amb aquest criteri, 

es necessari comprovar les rasants d’acord amb les previsions del projecte i del 

plantejament urbanístic, per evitar d’aquesta manera possibles problemes 

d’accés, o simplement problemes funcionals que puguin condicionar o 

comprometre la futura construcció d’edificis en els espais parcel·lats.  

També cal prestar especial atenció en punts singulars de la obra, si es que se’n 

presenten, com ara la comprovació de les cotes del desaigua del clavegueram 

en les parcel·les on existeixi la previsió de construcció de soterranis, etc. 

 

- Serveis afectats: La possible existència de serveis afectats fa que 

sigui necessari comprovar la execució de les obres i que aquests serveis 

afectats s’hagin tingut en compte en el projecte de la urbanització. 

 

En el cas d’existir serveis afectats, es necessari preveure el seu desviament o 

substitució i prendre les mesures necessàries per evitar condicionar la execució 

de les obres. En qualsevol cas s’han d’integrar tots els treballs necessaris en el 

programa d’execució de les obres i intentar preveure amb temps suficient els 

desviaments a realitzar per a evitar d’aquesta manera que interfereixin en la 

execució normal del contracte. 

 

- Elements a conservar: Per tal d’evitar possibles errors, durant la fase 

de replanteig s’han de senyalitzar les edificacions o elements existents que 
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sigui necessari conservar, que per altra part poden condicionar les rasants 

previstes al haver de conservar els accessos existents. 

Amb el mateix criteri, s’ha de senyalitzar també l’arborat existent que s’hagi de 

conservar i els elements de possible valor que puguin ser aprofitables. 
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3. FASE 2: MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE LA EXPLANADA. 

 

S’entén per moviment de terres i formació de la explanada, 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. 

 

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 la obra 

s’hauran de controlar els tres factors determinants de la capacitat portant, que 

son: la qualitat dels sòls, la seva compactació i les condicions de 

drenatge. 

 

 Figura 13. Capacitat portant d’un sòl 

 

3.1. CONTROL PREVI 

 

Com ja hem dit, haurem de controlar els tres factors que determinen la 

capacitat portant d’un sòl, a part de preparar i definir l’activitat. 

 

3.1.1. FACTORS QUE DETERMINEN LA CAPACITAT PORTANT D’UN SÒL 

 

La qualitat dels sols: Segons la seva qualitat per a formar terraplens, podem 

classificar els sòls en diverses categories. El Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3), que és la normativa vigent, 

classifica els sòls en: sòls inadequats, sòls marginals, sòls tolerables, sòls 

adequats i sòls seleccionats.  

 

 

CAPACITAT PORTANT 

D’UN SÒL 

 o LA QUALITAT DEL SÒL 

 

o COMPACTACIÓ  

 

o CONDICIONS DE DRENATGE 
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 Figura 14. La qualitat d’un sòl. 

 

A continuació es presenta una taula amb la classificació dels sòls segons el 

PG-3 i els seus requisits: 

LA QUALITAT D’UN SÒL  o SÒLS INADEQUATS  

 

o SÒLS MARGINALS  

 

o SÒLS TOLERABLES 

 

o SÒLS ADEQUATS 

 

o SÒLS SELECCIONATS 
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Sòls seleccionats Sòls adequats Sòls Tolerables Sòls Marginals Sòls inadequats 
Materia orgànica inferior 
0,2%, segons UNE 
103204. 

Materia orgànica inferior 
1%, segons UNE 
103204. 

Materia orgànica inferior 
2%, segons UNE 
103204. 

Materia orgànica inferior 
5%, segons UNE 
103204. 

Els que no es puguin 
incloure en les categories 
anteriors. 
 

Sals solubles en aigua, 
inclos el guix, inferior 
0,2% (NLT 114) 
 

Sals solubles en aigua, 
inclos el guix, inferior 
0,2% (NLT 114) 

Contingut d’altres sals 
solubles diferents del 
guix inferior al 1% (NLT 
114) 
 

 
 

Les torbes i altres sòls 
que continguin materals 
moridors o orgànics tals 
com troncs, branques, 
etc. 
 

Mida màxima no superior 
a 100 mm 

Mida màxima no superior 
a 100 mm 

Contingut en guix inferior 
al cinc per cent (guix < 
5%), segons NLT 115. 

Si el límit líquit es 
superior a (LL > 90) el 
índex de plasticitat serà 
inferior al 73 del valor 
que resulta de restar 20 
al límit líquit (IP < 0,73 
(LL-20)). 
 

Els que puguin resultar 
insalubres per a les 
activitats que sobre els 
mateixos es 
desenvolupin. 
 

Retingut per el tamis 0,40 
UNE menor o igual que el 
15% 

 Assentament en assaig 
de colapse inferior al 
(1%), segons NLT 254, 
per a mostra remoldejada 
segons l’assaig Próctor 
normal UNE 103500, i 
pressio d’assaig de 2 
dècimes de Mpa (0,2 
MPa). 
 

Inflament lliure segons 
UNE 103601 inferior al 
(5%), per a mostra 
remoldejada segons el 
assaig Próctor normal 
UNE 103500. 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER OBRES DE CARRETERES I PONTS     AP. 330 TERRAPLENS 
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Sòls seleccionats Sòls adequats Sòls Tolerables Sòls Marginals Sòls inadequats 
En cas de no complir un 
retingut per el tamis 0,40 
UNE menor o igual que el 
15% haurà de complir 
totes les condicions 
seguents. 
 

 Inflament lliure segons UNE 
103601 inferior al 3%, per a 
mostre remoldejada segons 
l’assaig Próctor normal UNE 
103500. 

  

Retingut per el tamís 2 
UNE, menor del 80% 
 

Retingut per el tamís 2 
UNE, menor del 80% 

   

Retingut pel tamís 0,40 
UNE, menor del 75% 
 

    

Retingut pel tamís 0,080 
UNE, inferior al 25% 
 

Retingut pel tamís 0,080 
UNE, inferior al 35% 

   

Límit líquit menor de 30 
(LL<30), segons UNE 
103103. 
 

Límit líquit inferior de 40 
(LL<40), segons UNE 
103103. 

Límit Líquid inferior de 65 
(LL<65), segons UNE 103103. 

  

Índex de plasticitat menor 
de 10 (IP<10) UNE 
103103 i UNE 103104 

Si el límit líquit es superior 
a (LL>30) l’índex de 
plasticitat serà superior a 4 
(IP>4), segons UNE 
103103 UNE 103104 

Si el límit líquit es superior a 
(LL > 40) el índex de plasticitat 
serà major del 73% del valor 
que resulta de restar 20 al 
límit líquit (IP > 0,73 (LL-20)). 
 

  

 Figures 15 i 16. Classificació d’un sòl segons el PG-3. 
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Així doncs, els assajos* que ens permeten identificar un sòl són: 

 

- Assaig Próctor Modificat.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge.  

- Determinació dels límits d’Atterberg.  

- Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts, no inclou assaig Próctor.  

- Assaig Próctor Normal.  

- Determinació del contingut de matèria orgànica.  

- Contingut de sals solubles dels sòls.  

- Contingut de guix dels sòls.  

- Inflament lliure en endòmetre. 

- Assaig de col·lapse. (Mostra Remoldejada). 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

  

A partir dels resultats d’aquests assajos podrem classificar un sòl segons el 

PG-3. Es recomana realitzar una identificació completa d’un sòl cada 1.500m3 

de sòl estès. 

 

Pel que fa a la qualitat dels sòls de la nostra obra, es poden determinar una 

sèrie de punts d’especial interès per a ser comprovats: 

 

 Figura 17. Punts d’interès 

 

 

 

PUNTS D’INTERÈS  o FONAMENTS DELS TERRAPLENS 

 

o NUCLIS DELS TERRAPLENS  

 

o FONS DE DESMUNT  

 

o CAPA DE CORONACIÓ 
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1. Que en els fonaments dels terraplens (en la base d’aquests a partir 

de la qual es començarà a terraplenar) no hi hagi matèria orgànica i 

que la terra vegetal sigui retirat completament de la zona de terraplè. 

 

2. Que els sols a utilitzar en els nuclis dels terraplens, tinguin com a 

mínim la classificació exigida pel PG-3. (S’utilitzaran sòls tolerables, 

adequats o seleccionats, sempre que el seu índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra 

sigui igual o superior a tres. PG-3, Art. 330.4.1.3) 

 

3. En cas que els fons de desmunt apareguin sòls inadequats el 

Director d’Obra podrà reclamar al Contractista que haurà d’excavar 

en subrasant. Aquesta sobreexcavació té la finalitat d’aportar una 

quantitat extra de material apropiat per a compensar la qualitat 

inferior del sòl en el que ens trobem. Abans i després de la 

col·locació d’aquest reblert es prendran perfils transversals del 

terreny. 

 

4. Que la qualitat dels sols que formen la capa de coronació del 

terraplè tinguin com a mínim la classificació exigida pel PG-3. 

(S’utilitzaran sols adequats o seleccionats sempre que la seva 

capacitat portant sigui la requerida per el tipus d’esplanada prevista 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el seu índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, 

sigui com a mínim de 5. PG-3, Art. 330.4.1.1) 

 

Per a tots aquests punts agafarem mostres cada un cert interval (recomanat 

cada 1.500m2) i hi farem la sèrie d’assajos d’identificació d’un sòl per a poder-lo 

classificar segons el PG-3. 
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Compactació: En un sòl, al aportar-li una determinada humitat es pot 

aconseguir una densitat màxima i per tant un grau de compactació màxim.  

 

COMPACTACIÓ: -DENSITAT 

MÀXIMA 

 ASSAJOS 

PRÓCTOR DE 

 DENSITATS 

I HUMITATS 

  

-HUMITAT 

ÒPTIMA 

 COMPACTACIÓ  “IN SITU” 

 Figura 18. Compactació 

 

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. Per a comprovar el grau de 

compactació del sòl realitzarem l’assaig normalitzat de determinació de la 

densitat i humitat “in situ”, 10 determinacions cada 1.500m3 de sòl estès. 

 

Condicions de drenatge: Quan els sòls s’humitegen disminueixen la seva 

capacitat portant i per aquest motiu s’han d’evitar les entrades d’aigua en els 

terraplens i les explanades, tant durant la seva fase de construcció com un cop 

construïdes i en servei.  

 

HUMITAT EN ELS 

SÒLS 

 DISMINUEIX  

LA  

CAPACITAT 

PORTANT 

 AFAVORIR 

DRENATGE PER A 

EVITAR HUMITAT 

 Figura 19. Condicions de drenatge. 

 

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.  

 

Per aquest mateix motiu s’evitarà tant durant la fase de construcció com en les 

explanades ja construïdes la possible entrada d’aigua de l’exterior, 
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especialment en zones amb nivells freàtics elevats o en zones baixes on la 

pròpia topografia del terreny faciliti l’acumulació d’aigües d’escorrentia amb el 

consegüent increment de la filtració. 

 

3.1.2. PREPARACIÓ DE LA FASE 

 

S’han de coordinar les fases d’inspecció amb l’execució dels assajos 

normalitzats necessaris, comprovant com a mínim els punts que es relacionen 

a continuació: 

 Figura 20. Punts d’interès. 

 

- Perfils per a la medició per diferència: Donat que un cop iniciades 

les obres d’excavació ja no es podrà comprovar l’estat inicial del terreny 

natural, cal que abans de començar les obres s’obtinguin els perfils 

longitudinals del terreny i els perfils transversals que hauran de servir de base 

per a la medició per diferència dels moviments de terres que s’executaran. 

 

PUNTS 

D’INTERÈS 

 o PERFILS PER A LA MEDICIÓ PER DIFERÈNCIA 

 

o INSPECCIÓ VISUAL DELS SÒLS 

 

  o ZONES CARACTERÍSTIQUES PER 

CONTROLAR LA QUALITAT D’UN SÒL 

 

o ACCEPTACIÓ DE LA MAQUINÀRIA 

 

o DEFINICIÓ DE LES COTES DE DESBROSSADA 

 

o DEFINICIÓ DE LES COTES D’EXCAVACIÓ DELS 

SÒLS 

 

o ESTABLIR ZONES DE PRÉSTEC I ZONES 

D’ABOCADOR 
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- Inspecció visual dels sòls: La qualitat dels sòls es determinarà a 

partir dels assajos normalitzats, però la inspecció visual del terreny serveix per 

a localitzar les zones on trobem canvis de material del terreny, la qual cosa 

implica canvis de les característiques geotècniques del terreny. 

 

- Zones característiques per a controlar-hi la qualitat del sòl: A partir 

del coneixement de les diferents zones del terreny i dels resultats dels assajos 

normalitzats per a cada tipus de sol de cada zona es poden establir uns criteris 

d’actuació correctes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Zones Característiques per controlar la qualitat d’un sòl 

 

Les zones característiques que cal estudiar son les següents: 

 

- En zones de desmunt, es important saber la qualitat del material 

que hi trobem per a una possible utilització d’aquest en les zones 

de terraplè. 

 

- En la zona de la línea d’esplanada, si tenim sols de baixa 

qualitat serà necessària la excavació en subrasant,si pel contrari 

els sòls en la línea d’esplanada presenten les característiques 

adequades podrem estalviar-nos aquesta operació. 

 

- En les zones altes dels espais parcel·lats. Si en aquestes 

zones hi ha materials adequats podem utilitzar-los a la obra. 

Aquest fet pot beneficiar doblement l’obra ja que d’una banda 

ZONES 

CARACTERÍSTIQUES 

PER CONTROLAR LA 

QUALITAT D’UN SÒL 

 o ZONES DE DESMUNT 

 

o ZONA DE LÍNIA D’ESPLANADA 

 

o ZONES ALTES DELS ESPAIS 

PARCEL·LATS 

 

o ZONES DE PRÉSTEC 
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disminueix el desnivell de les parcel·les, facilitant la construcció en 

aquestes, i alhora ens estalvia haver de portar terres de l’exterior 

de la obra. 

 

- Si no trobem prous sòls adequats a la obra haurem d’assajar sòls 

que es trobin a l’exterior de la obra, de préstec, per a poder-los 

utilitzar en ella. 

 

Per a tots aquests punts agafarem mostres cada un cert interval (recomanat 

cada 1.500m2) i hi farem la sèrie d’assajos d’identificació d’un sòl per a poder-lo 

classificar segons el PG-3. 

 

- Acceptació de la maquinària: En funció de la producció diària que es 

vulgui assolir a la obra dimensionarem els equips destinats al moviment de 

terres. Per a la correcta execució dels terraplens necessitarem la 

motonivelladora, compactadors de potència adequada i camions cisterna per a 

poder proporcionar al sòl la humitat necessària per a la seva correcta 

compactació. 

 

- Definició de les cotes de desbrossada: No pot haver-hi terra vegetal 

ni en el fons dels terraplens ni en les zones de desmunt, pel que s’ha d’establir 

una cota de desbrossada suficient com per eliminar completament la terra 

vegetal. 

 

- Definició de les cotes d’excavació dels sòls: Abans de començar el 

moviment de terres cal establir les cotes d’excavació per assegurar d’aquesta 

manera la continuïtat dels treballs. 

 

- Establir zones de préstec i zones d’abocador: En el cas de que es 

necessitin préstecs de terres per a la obra o es necessiti una zona d’abocador 

per a l’excedent de terres de la obra caldrà definir aquestes zones prèviament 

abans que comencin els treballs. 
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3.2. CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Durant l’execució de la fase de moviment de terres i formació de la explanada, 

caldrà coordinar la inspecció a obra amb la execució dels assajos normalitzats 

necessaris. Caldrà controlar els següents punts: 

 

 Figura 22. Control d’execució 

 

 - Comprovar la qualitat dels sòls: Caldrà realitzar els assajos per a 

identificar els sòls utilitzats en la formació dels terraplens, la coronació de les 

explanades i els fons de desmunt, per a poder-los classificar segons el PG-3. 

Aquests assajos s’hauran d’aplicar periòdicament.  

 

Farem una identificació completa del sòl utilitzat cada 1500m3 de terraplenat.  

 

També cal realitzar l’assaig Proctor de compactació per a determinar les 

humitats òptimes del material per a les quals podrem obtenir una densitat 

màxima per a una determinada energia de compactació. Aleshores es pot 

comparar el resultat de l’assaig Proctor amb el de l’assaig normalitzat de 

densitats i humitats “in situ”* 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. Cal veure si el grau de compactació compleix amb el que exigeix el 

plec de prescripcions tècniques particulars de la obra.  

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

Realitzarem 10 densitats i humitats “in situ”* cada 1.500m2 de superfície 

compactada o fracció diària. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

CONTROL 

D’EXECUCIÓ 

 o COMPROVAR LA QUALITAT DELS SÒLS 

 

o INSPECCIÓ VISUAL DELS SÒLS 



Fase 2: Moviment de terres i formació de la explanada. 

 

32 

 - Inspecció visual: Caldrà realitzar inspeccions visuals a l’obra per a 

comprovar que les successives capes que es van aplicant, vigilant-hi els 

espessors, la uniformitat, que es mantinguin els pendents per evitar 

l’acumulació d’aigües i, amb la mateixa finalitat, que el drenatge lateral es troba 

correctament construït. 

 

També cal comprovar que s’humiteja el sòl quan sigui necessari i que 

s’eliminen punts amb excés d’humitat. 

 

3.3. CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 

No s’ha de realitzar la fase de confirmació de la explanada 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.  

 

 Figura 23. Control de confirmació. 

 

Després de realitzar aquestes operacions es podrà 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. 

 

Tot i això, es pot realitzar una comprovació geomètrica, mitjançant topografia, 

dels moviments de terres per a verificar la línea d’esplanada.

CONTROL DE 

CONFIRMACIÓ 

 o DESPRÉS DE LES RASES 

 

o ABANS DE COL·LOCAR LA SUBBASE 

GRANULAR 

 

o ES POT FER COMPROVACIÓ GEOMÈTRICA, 

TOPOGRÀFICAMENT. 
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4. FASE 3: FORMACIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS ENCREUAMENTS DE 

CALÇADA 

 

La següent fase a executar en la obra es la construcció del clavegueram i dels 

encreuaments de calçada. 

 

Aquesta fase també inclou la execució de totes les rases que afecten a la zona 

de la calçada i que han de realitzar-se després de la fase de moviment de 

terres i formació de la explanada i abans de la fase de col·locació de la 

subbase granular i de les vorades i serveis. 

 

RASES DESPRÉS DE LA 

FASE DE  

 ABANS DE 

COL·LOCAR LA  

 MOVIMENT DE 

TERRES I 

FORMACIÓ DE 

L’EXPLANADA 

 SUBBASE 

GRANULAR I LES 

VORADES I 

SERVEIS 

  Figura 24. Rases.  

 

4.1. CONTROL PREVI 

 

4.1.1 PAUTES DE TREBALL 

 

Les rases necessàries per a la construcció del clavegueram així com d’altres 

serveis poden arribar a tenir una profunditat considerable. Es per això que cal 

seguir una sèrie de criteris de control i d’execució. 

 Figura 25. Pautes de Treball 

 

PAUTES DE TREBALL  o MATERIALS PRODUCTE D’EXCAVACIÓ 

 

o ORDRE REALITZACIÓ RASES 

 

o EXECUCIÓ CONJUNTA I ORDENADA 

D’ELEMENTS SINGULARS 
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1. Els materials producte de la excavació de les rases caldrà apilar-los 

paral·lelament a la rasa per tal de reutilitzar-los com a reblert un cop 

col·locada la canonada. 

 

2. Realitzant les rases abans de col·locar la subbase granular es pretén: 

 

- Evitar la contaminació del material de la subbase granular. 

- Evitar els possibles assentaments diferencials del ferm. 

- Aconseguir la lliure circulació per la obra durant les successives    

fases d’urbanització. 

 

3. La execució conjunta i ordenada de tots els encreuaments, embornals, 

escomeses de clavegueram i canalitzacions dels serveis permet una 

realització de les activitats posteriors en condicions òptimes. 

 

4.1.2 PREPARACIÓ DE LA FASE 

 

S’han de coordinar les fases d’inspecció amb l’execució dels assaigs 

normalitzats necessaris, comprovant com a mínim els punts que es relacionen 

a continuació: 

 Figura 26. Preparació de la Fase 

 

- Replanteig: Caldrà realitzar el replanteig de totes les rases. Es 

recomana que el replanteig comenci en el punt mes baix a fi d’orientar els 

treballs d’excavació en sentit ascendent, així es deixarà lliure la sortida de les 

aigües. Almenys situarem un punt de replanteig cada 20 metres lineals de rasa, 

tenint en compte els elements singulars que ens puguem trobar en la obra. 

 

PREPARACIÓ DE LA 

FASE 

 o REPLANTEIG 

 

o MAQUINÀRIA  

 

o PROCEDÈNCIES DE MATERIALS 
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Un complet replanteig també ens permetrà comprovar per exemple que totes 

les parcel·les disposin d’escomesa, i ens permetrà comprovar-ne les cotes, ja 

que les cotes de les escomeses poden condicionar les cotes dels col·lectors 

principals. 

 

 - Maquinària: S’ha de poder disposar de la suficient maquinària per 

obtenir el ritme de producció desitjat, mitjançant retroexcavadores adequades i 

compactadors manuals a l’hora de realitzar els reblerts de les rases, de 

dimensions molt mes reduïdes que els que s’utilitzen a la fase del moviment de 

terres, juntament amb medis per a poder proporcionar el grau d’humitat 

necessària. 

 

 - Procedències de materials: Abans de començar la fase cal tenir 

acceptada les procedència dels materials prefabricats,  comprovar la garantia 

dels fabricants i realitzar assajos normalitzats d’acceptació dels materials. Com 

a assaig d’acceptació determinarem la resistència a la flexió d’una canonada, si 

compleix amb el valor especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques de la 

Obra i tenim la garantia del fabricant, podem acceptar la procedència dels 

materials. 

 

4.2. CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Durant l’execució de la fase de formació del clavegueram i dels encreuaments 

de calçada, caldrà coordinar la inspecció a obra amb la execució dels assajos 

normalitzats necessaris.  
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S’hauran de controlar els següents punts: 

  

Figura 27. Control d’execució 

 

4.2.1. INSPECCIÓ 

 

 - Control geomètric de les rases: s’ha de seguir una freqüència de 

controls geomètrics de les rases per tal d’assegurar-se que la execució de les 

rases és la correcta. La freqüència per realitzar aquests controls es recomana 

que sigui per a cada 200m de rasa oberta realitzar 5 mesures de la amplada, 

profunditat i pendent de la rasa, a part haurem de tenir en compte els elements 

singulars que pugui presentar cada obra. 

 

o INSPECCIÓ  o CONTROL GEOMÈTRIC DE LES 

RASES 

 

o INSPECCIÓ DE LES RASES 

 

o INSPECCIÓ DELS 

ENCREUAMENTS DE CALÇADA 

 

o CANONADES PREFABRICADES 

 

o ELEMENTS SINGULARS 

 

o LA QUALITAT DELS SÒLS 

 

CONTROL 

D’EXECUCIÓ  

 

 

o ASSAJOS 

NORMALITZATS 

  

o LA QUALITAT DELS SÒLS 

 

o COMPACTACIÓ DE LES RASES 

 

o CANONADES DEL 

CLAVEGUERAM 
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També cal comprovar que el fons de la rasa i el formigó d’assentament estan 

perfectament anivellats per tal d’evitar problemes alhora de col·locar les 

canonades. 

 

 - Inspecció de les rases: les parets de les rases han de ser estables en 

tot moment, i s’ha de vigilar que l’acopi del material extret de la rasa no pugui 

provocar un esllavissament a les parets de la rasa. Les rases obertes han 

d’estar senyalitzades en tot moment. 

 

 - Inspecció dels encreuaments de calçada: cal comprovar que siguin 

acceptats per les diferents companyies concessionàries. Caldrà comprovar la 

correcta execució de les canalitzacions d’aigua, de telèfons, elèctriques i de 

gas. 

 

 - Canonades prefabricades: La col·locació s’haurà de fer de tal manera 

que els tubs quedin perfectament alineats i rejuntant les unions amb morter.  

 

Totes les conduccions amb tubs prefabricats han de quedar protegits amb 

formigó com a mínim una alçada equivalent a la meitat del diàmetre exterior del 

tub. 

 

 - Elements singulars:  Al fons dels pous de registre cal fer-hi la mateixa 

forma que la secció dels conductors de manera que no es distorsioni el règim 

hidràulic dels col·lectors i evitar sedimentacions. 

 

La construcció definitiva dels embornals pot aplaçar-se fins després d’haver 

col·locat la vorada i les rigoles. La vorada marca la cota definitiva del paviment, 

per tant si després es construeixen els embornals es pot assegurar que queden 

en els punts mes baixos del paviment. 

  

 - La qualitat dels sòls: Cal comprovar que els sòls inadequats son 

transportats a l’abocador i en cap cas reutilitzats.  
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La maquinària utilitzada alhora de realitzar la compactació manual de les rases 

es de poca potència, pel que cal comprovar que les capes de material siguin de 

poc gruix, ja que un gruix excessiu seria impossible de compactar. 

 

4.2.2. ASSAJOS NORMALITZATS 

 

 - La qualitat dels sòls: Caldrà comprovar que la qualitat dels sòls es la 

adequada segons el plec de prescripcions tècniques de la obra. Els assajos per 

fer-ho son els mateixos que els utilitzats en el control dels sòls de la explanada, 

realitzant-los cada 1500m3 de rebliment de rasa i l’assaig Proctor Modificat* 

cada 400m3 o canvi de material. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

 - Compactació de les rases: Cal controlar correctament la compactació 

de les rases, ja que son els punts on mes fàcilment poden haver-hi 

deformacions del paviment, ja que son zones més difícilment compactables. 

Realitzarem 10 densitats i humitats “in situ”* cada 200m3 de superfície 

compactada o fracció diària. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present informe. 

 

 - Formigó: 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.) 
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També caldrà comprovar la resistència a la compressió dels elements 

prefabricats de formigó, mitjançant la extracció d’un testimoni, cada 1000 

metres lineals de canonada a instal·lar. 

 

 - Canonades del clavegueram: Cal realitzar com a mínim un assaig de 

trencament per flexió transversal almenys cada 300m de canonada col·locada. 

El fet de no complir amb les especificacions desitjades obligarà a rebutjar la 

partida. 

 

4.3. CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 

Caldrà realitzar proves d’estanqueïtat per a les canonades col·locades. 

Aquestes  proves poden realitzar-se omplint d’aigua trams lineals de canonada 

entre pous de registre i comprovant que el nivell d’aigua no disminueix, un cop 

estabilitzat tenint en compte la absorció d’aigua degut a la porositat del 

material. 

 

 

 

  
  Figura 28. Control de confirmació 
 
 
 
 
 
 
  

CONTROL DE 

CONFIRMACIÓ 

 o PROVES  

      D’ESTANQUEÏTAT 
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5. FASE 4: LA SUBBASE GRANULAR 

 

La subbase granular es la primera capa del ferm i, pels motius explicats 

anteriorment, s’executarà després d’haver finalitzat totes les rases de la fase 

anterior. 

 

També cal col·locar la subbase granular abans que les vorades i les rigoles, ja 

que aquests s’assentaran sobre la subbase granular. 

 

COL·LOCACIÓ DE LA 

SUBBASE GRANULAR 

 ABANS DE LA COL·LOCACIÓ DE LES 

VOARADES I RIGOLES 

 Figura 29. La subbase granular. 

 

Col·locant la subbase granular en aquest moment de la obra es pretén 

aconseguir: 

 

 Figura 30. Col·locació de la subbase granular. 

 

 - Evitar la contaminació del material de subbase: com que ja s’han 

finalitzat les rases s’evita que l’acumulació de material procedent de l’excavació 

d’aquestes contamini el material de subbase. 

 

 - Protecció de la explanada: La subbase protegeix la capa de la 

explanada dels possibles factors que li puguin ocasionar un deteriorament, com 

pot ser el tràfic de la obra, etc. a més permet una millor circulació per la obra, 

especialment en dies amb condicions meteorològiques adverses, com ara 

pluja. Com que el material de subbase és d’alta qualitat, té suficient capacitat 

portant com per suportar aquests factors. 

COL·LOCANT 

LA SUBBASE 

GRANULAR ES 

PRETÉN 

 o EVITAR LA CONTAMINACIÓ DEL MATERIAL SE 

SUBBASE 

 

o PROTEGIR LA EXPLANADA 

 

o FER DE SUPORT A LES VORADES I RIGOLES 
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 - Fa de suport per a les vorades i rigoles: Les vorades i rigoles han 

d’ésser col·locats sobre la subbase granular i no sobre la capa d’esplanada. 

 

5.1. CONTROL PREVI 

 

5.1.1. ACCEPTACIÓ DE LA EXPLANADA 

 

Ara, un cop ja reblertes totes les rases i abans de col·locar la subbase granular 

es el moment de realitzar els assajos d’acceptació de la explanada. 

 

 Figura 31. Acceptació de la explanada 

 

Caldrà realitzar un control geomètric de les pendents de la explanada com a 

mínim cada 20 metres, així com comprovar que la superfície és completament 

llisa i uniforme. 

 

També caldrà realitzar-hi assajos de densitat i humitat “in situ” en diferents 

punts de la explanada, i en les zones de més difícil compactació: zones 

properes a pous de registre, zones de rases i zones d’encreuaments de 

serveis. Realitzarem 10 densitats i humitats “in situ”* cada 1.500m2 de 

superfície compactada o fracció diària. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTACIO 

DE LA 

EXPLANADA 

 o CONTROL GEOMÈTRIC CADA 20 METRES 

 

o ASSAJOS NORMALITZATS: 10 DENSITATS I 

HUMITATS “IN SITU” CADA 1.500M2. 
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5.1.2 LA QUALITAT DELS MATERIALS DE LA SUBBASE GRANULAR 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts 

(PG-3), que és la normativa vigent, dona les següents especificacions per als 

materials de subbase, també anomenats tot-ú (Art. 510 Zahorras): 

 

  
Tot-ú Artificial Tot-ú Natural 

 
                                    

COMPOSICIÓ QÚIMICA  

    SO3 UNE-EN 1744-1 

    

< 0,5 % si està en contacte capes 
tractades amb ciment.  
 
Si no < 1 %  

------- 
  
  

                                    

NETEJA         

Coeficient Neteja UNE 146130 

   
< 2 

    
------- 

    
  
EQUIVALENT DE SORRA  T00-T1 T2-T4 Voral    

T00-
T1 T2-T4 Voral    

UNE-EN 933-9 > 40 > 35 > 30    > 35 > 30 > 25    

  

Si no compleix, el valor de blau de metilè 
ha de ser <10 i equivalent de sorra no 
menor de 5 unitats dels valors de la taula.   

                                    

PLASTICITAT     

UNE-EN 103104 
NO PLÀSTIC 

  
T00 a T3: NO PLÂSTIC 
T4: L. Líquid< 25, L. Plàstic< 6  

                                    

FRAGMENTACIÓ “Los Ángeles” T00-T2 T3-T4 Voral    T00-T2 T3-T4 Voral  
UNE-EN 1097-2 
  < 30 < 35    < 35 < 40    
                                    

INDEX DE LLENQUES         

UNE-EN 933-3 
< 35 

   
------- 

   
                                    

CARES DE FRACTURA T00 T1-T2 RESTA       
UNE-EN 933-5 
  100% > 75% >50%    

------- 

   
                                    

 Figura 32. La qualitat dels materials de la subbase granular. A partir del PG-3. 
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La granulometria del material, segons la UNE-EN 933-1, haurà d’estar 

compresa dins d’algun dels fusos fixats en la següent taula: 

 Tot-ú Artificial   Tot-ú Natural 
  Tamisos UNE mm ZA 25 ZA 20 ZAD 20     ZN 40 ZN 25 ZN 20 

50         100 - - 
40 100 - -     80-95 100 - 
25 75-100 100 100   65-90 75-95 100 
20 65-90 75-100 65-100     54-84 65-90 80-100 
8 40-63 45-73 30-58   35-63 40-68 45-75 
4 26-45 31-54 14-37     22-46 27-51 32-61 
2 15-32 20-40 0-15   15-35 20-40 25-50 
0,5 7-21 9-24 0-6     7-23 7-26 10-32 
0,25 4-16 5-18 0-4   4-18 4-20 5-24 
0,063 0-9 0-9 0-2     0-9 0-11 0-11 

* En tots els casos passa 0,063 <2/3 del que passa 0,25 de la UNE EN 933-2. La 
designació del tipus de Tot-ú es fa en funció de la mida màxima nominal, que es defineix 
com l’obertura del primer tamís que reté més d’un 10% en massa. 

 Figura 33. La qualitat dels materials de la subbase granular. A partir del PG-3. II 

 

Així doncs, els assajos normalitzats que serveixen per identificar els materials 

de la subbase granular son: 

 

Tot-ú Natural* 

- Assaig Próctor Modificat.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge.  

- Determinació de l’equivalent de sorra. 

- Determinació dels límits d’Atterberg.  

- Assaig de desgast de “Los Angeles”. 

- Coeficient de neteja. 

- Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts, no inclou assaig Próctor.  

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

Tot-ú Artificial* 

- Assaig Próctor Modificat.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge.  

- Determinació de l’equivalent de sorra. 

- Determinació dels límits d’Atterberg.  

- Assaig de desgast de “Los Angeles”.  

- Coeficient de neteja. 
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- Partícules amb dues o més cares de fractura. 

- Índex de llenques. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

A partir dels resultats d’aquests assajos es pot veure si el tot-ú compleix els 

requisits exigits pel El Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres 

de Carreteres i Ponts (PG-3). 

 

Abans de començar la fase cal aprovar les procedències del material de 

subbase. 

 

Els materials de subbase poden tractar-se de tot-u natural si provenen de 

terrasses fluvials o de lleres dels rius, i de tot-u artificial si provenen de 

pedreres a partir d’un procés de matxuqueig. També es poden formar subbases 

de sòl-ciment. 

 

La base de sòl-ciment haurà de tenir les característiques exigides pel Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars de la obra. Els assajos normalitzats 

d’identificació del sòl-ciment* són: 

- Determinació quantitativa de sulfats solubles. 

- Determinació del contingut de matèria orgànica. 

- Anàlisi granulomètric per tamisatge.  

- Determinació dels límits d’Atterberg.  

- Assaig Próctor Modificat.  

Es realitzarà cada un d’aquests assajos cada 5.000m3 de sòl ciment estès. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

I els assajos normalitzats que ens permetran controlar la correcta execució del 

sòl-ciment* son: 

- Fabricació, curat, conservació i assaig a compressió de 3 provetes de 

sòl-ciment. 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ”. 
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Es realitzaran 4 sèries de tres provetes de sòl ciment i 10 determinacions de la 

densitat i humitat “in situ” cada 1.000m3. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

Cal visitar el lloc del qual ens portaran el material de subbase per tal d’agafar-hi 

mostres i de realitzar-hi els assajos d’identificació del material de la subbase, 

per veure si està dins dels paràmetres exigits pel PG-3. En cas d’obtenir 

resultats negatius caldrà canviar de subministrador. 

 

5.2. CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Un cop aprovades les procedències del material es pot començar a executar la 

fase. 

 

 Figura 34. Control d’Execució 

 

Durant el subministrament cal controlar que el material sigui homogeni i durant 

la extensió i anivellació cal comprovar que no se segregui el material i que es 

compleixen les pendents, ja que en la capa de subbase s’aconsegueix la 

pendent definitiva del paviment. 

CONTROL 

D’EXECUCIÓ 

 o QUE EL MATERIAL SIGUI HOMOGENI 

 

o QUE EL MATERIAL NO SE SEGREGUI 

 

o QUE ES COMPLEIXEN LES PENDENTS 

 

o ASSAJOS NORMALITZATS D’IDENTIFICACIÓ 

DEL MATERIAL CADA 1000M3. 

 

o COMPACTAR I HUMITEJAR EL MATERIAL. 

ASSAIG NORMALITZAT: 10 DETERMINACIÓNS 

DE LA DENSITAT I HUMITAT “IN SITU” CADA 

300M3. 
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Cal comprovar periòdicament que el material de subbase compleix amb els 

requisits especificats en el plec de condicions tècniques de la obra. Per a fer-ho 

cal realitzar els assajos d’identificació del material de subbase cada 1000m3 de 

material estès.  

 

També cal compactar i humitejar el material, evitant punts amb excés d’humitat 

a partir de la inspecció visual. A l’hora de compactar cal prestar especial èmfasi 

en zones singulars tal com fèiem en la compactació de l’esplanada: al voltant 

dels pous de registre, etc. S’executaran  els assajos d’humitat i densitat “in 

situ”* amb una freqüència de 10 assajos cada 300m3 de subbase compactada 

o fracció diària. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

5.3. CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 

Com que encara s’han de col·locar les vorades i les rigoles, i tant en aquesta 

fase com en la fase d’implantació de serveis s’haurà de circular per sobre de la 

capa de subbase granular, encara no es el moment de realitzar el control de 

confirmació d’aquesta.  

 

Per a realitzar doncs el control de confirmació de la subbase granular caldrà 

esperar-se a que les activitats posteriors no la puguin deteriorar. 

 

CONTROL DE 

CONFIRMACIÓ 

 UN COP S’HAGIN 

IMPLANTAT ELS 

SERVEIS 

 ABANS DE LA FASE 

DE PAVIMENTACIÓ 

 Figura 35. Control de confirmació. 
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6. FASE 5: VORADES I RIGOLES 

 

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 explanada de terres enlloc de 

col·locar-les sobre la subbase granular, s’impedeix la funció drenant de la 

subbase i es necessita mes volum de formigó per assentar-les. 

 

Un cop col·locades les vorades ja queda perfectament definida la obra, 

delimitant la zona d’implantació de serveis, i ja es disposa d’una referència 

definitiva, i queda diferenciada la zona pública dels espais parcel·lats. 

 

A mes, a partir de l’eix de la línia de vorada fins a 0,5 metres cap a l’exterior de 

la obra es el límit de la subbase granular, fet que implica que l’eix de la línia de 

vorada ja s’ha tingut en compte des del inici de les obres. 

 Figura 36. Tipus de vorades. 

 

Podem distingir entre vorades ordinàries, vorades amb rigola, vorades 

remuntables per a la formació de guals i vorades per separar paviments de 

zones enjardinades, però per a totes les tipologies, les condicions d’execució 

son iguals: cal col·locar un volum de formigó de reforç perquè les vorades 

aguantin l’avanç dels materials del ferm i el els possibles impactes del tràfic. 

TIPUS DE 

VORADES 

 o VORADES ORDINÀRIES 

 

o VORADES AMB RIGOLA 

 

o VORADES REMUNTABLES PER A LA 

FORMACIÓ DE GUALS 

 

o VORADES SEPARADORES DE PAVIMENTS I 

ZONES ENJARDINADES 
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6.1. CONTROL PREVI 

 

 Figura 37. Control previ. 

 

 - Replanteig: 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 posteriorment 

ha de servir de referència per a les següents fases de l’obra. Es important 

també en les zones de canvi de rasant, en la consideració dels guals, i en tots 

els punts singulars que puguin presentar en cada obra. 

 

 - Procedència de les vorades: Abans d’iniciar la fase cal acceptar la 

procedència de les vorades. Per a fer-ho cal disposar del certificat de qualitat 

del fabricant i realitzar els assajos normalitzats a les vorades, essent molt 

important comprovar la resistència a la flexió de les vorades i la resistència a la 

compressió mitjançant l’extracció d’un testimoni. En el cas de la seva utilització, 

també caldrà assajar les rigoles. 

 

Els assajos normalitzats que es fan en les vorades i rigoles* son: 

- 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. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

Es molt important comprovar la procedència tant de les vorades com de les 

rigoles, ja que són elements impossibles de reparar i molt difícils de reposar.  

CONTROL 

PREVI 

 o REPLANTEIG 

 

o PROCEDÈNCIA DE LES VORADES I DE LES 

RIGOLES 
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6.2. CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Durant la execució de la fase cal controlar com a mínim: 

 Figura 38. Control d’execució. 

 

 - Control topogràfic: Com ja hem dit, es molt important la correcta 

col·locació de les vorades. 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. 

 

 - Inspeccions: 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. 

 

 - El formigó: El formigó de base ha de tenir la consistència adequada 

per a poder situar perfectament la vorada i així aconseguir una alineació 

perfecta. El formigó de reforç ha de tenir suficient resistència però sobretot 

suficient gruix, per tal que la vorada tingui la suficient resistència als factors que 

ja hem comentat. 

 

 - Assajos normalitzats: Cada 1.000 metres lineals de vorada i rigola 

col·locats realitzarem els assajos normalitzats que abans s’han enumerat. 

 

 

 

CONTROL 

D’EXECUCIÓ 

 o CONTROL TOPOGRÀFIC 

 

o INSPECCIONS 

 

o FORMIGÓ 

 

o ASSAJOS NORMALITZATS 
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6.3. CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 

Ja que les activitats posteriors el la obra poden deteriorar les vorades, el control 

d’acceptació d’aquestes no es farà fins que no s’hagi realitzat la implantació de 

serveis i s’hagi col·locat la capa base granular. 

 

CONTROL D’ACCEPTACIÓ 

DE LES VORADES 

 FINS QUE NO S’HAGIN IMPLANTAT 

ELS SERVEIS I S’HAGI COL·LOCAT 

LA CAPA BASE GRANULAR 

 Figura 39. Control d’acceptació de les vorades. 
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7. FASE 6: IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

 

Quan parlem d’implantació de serveis ens referim a l’execució de la instal·lació 

d’aigua, de gas canalitzat, d’electricitat, de telèfon i la xarxa d’enllumenat 

públic, amb els punts singulars que la seva execució precisa per al seu 

funcionament, com poden ser transformadors, etc. 

 

Un cop tenim col·locades les vorades, es poden referenciar els plànols amb la 

seva part superior, i així en qualssevol moment podrem replantejar i comprovar 

la correcta execució de la xarxa de serveis.  

 

Com que la subbase ja està col·locada, es disposa d’una superfície que ens 

facilita el transport i apilament de materials per a executar amb facilitat aquesta 

fase. 

 

La implantació de serveis, donada la singularitat de la fase, requereix un estudi 

i una coordinació concrets per a cada obra, però es poden tenir en compte uns 

criteris bàsics de coordinació: 
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 Figura 40. Criteris de coordinació. 

 

 - Distància mínima dels serveis: 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. 

 

 - Nombre de serveis: Cal tenir en compte 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. 

 

 - No construir elements que es puguin deteriorar en futures fases 

d’urbanització o edificació: No construir elements que la futura construcció 

d’edificis pugui deteriorar, degut a la construcció dels fonaments, etc. 

 

CRITERIS DE 

COORDINACIÓ 

 o DISTÀNCIA MÍNIMA DELS SERVEIS 

 

o NOMBRE DE SERVEIS 

 

o NO CONSTRUIR ELEMENTS QUE ES PUGUIN 

DETERIORAR EN FUTURES FASES 

D’URBANITZACIÓ O EDIFICACIÓ 

 

o VIGILAR ARBRES 

 

o COTES XARXA AIGUA POTABLE I 

CLAVEGUERAM 

 

o ESCOMESES 

 

o CAPA DE FORMIGÓ DE PROTECCIÓ 
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 - Vigilar arbres: Cal vigilar que les arrels d’arbres que es plantin a la 

urbanització no puguin fer malbé les instal·lacions de serveis. 

 

 - Cotes xarxa aigua potable i clavegueram: 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. 

 

 - Escomeses: Cal deixar la xarxa de serveis amb les escomeses a punt 

perquè un cop edificades les parcel·les es puguin realitzar les connexions 

oportunes. 

 

 - Capa de formigó de protecció: Si no es construeix el paviment 

definitiu de les voreres fins que no s’hagin edificat les parcel·les, almenys 

s’haurà de col·locar la capa de formigó de base que protegirà les instal·lacions 

dels serveis i que servirà de suport per a les rajoles de la vorera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase 6: Implantació de serveis. 

 

54 

7.1. CONTROL PREVI 

 

Pel que fa a la instal·lació dels serveis, val a dir que la necessitat que hagin 

d’intervenir les diferents companyes pot resultar una complicació. Per 

minimitzar els problemes que puguin sorgir, els aspectes que caldrà comprovar 

son: 

 Figura 41. Control previ. 

 

 - Comprovació de la planta i de l’alçat: Cal comprovar que la planta i 

l’alçat del mapa 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. 

 

 - Coordinació: Cal definir l’ordre d’implantació dels diferents serveis 

abans de procedir a la obertura de les rases per instal·lar-los, per a poder 

planificar si es poden implantar dos serveis en una mateixa rasa, sol·licitar 

materials específics que un determinat servei pugui necessitar, etc. 

 

 - Connexions exteriors: S’ha disposar de tots els elements que es 

necessiten per a poder connectar la xarxa de serveis de la nostra obra amb la 

xarxa de serveis ja existents, tant pel que fa a les connexions exteriors amb els 

serveis en funcionament com la disponibilitat de terrenys i permisos de pas. 

CONTROL 

PREVI 

 o COMPROVACIÓ DE LA PLANTA I DE L’ALÇAT 

 

o COORDINACIÓ 

 

o CONNEXIONS EXTERIORS 

 

o CAL TENIR EN COMPTE ELS ELEMENTS 

URBANS 

 

o PROCEDÈNCIES DE MATERIALS 
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 - Cal tenir en compte els elements urbans: Cal replantejar els 

elements urbans (faroles, armaris de telefonia, etc.) per evitar que puguin 

interferir en la construcció d’edificis o el seu accés.  

 

 - Procedències de materials: 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. 

 

7.2. CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Un cop s’iniciï la execució de la activitat controlarem:  

 Figura 41. Control d’execució. 

 

 - Comprovació geomètrica: Comprovarem la geometria de les rases i 

la anivellació del fons cada 20 metres. També caldrà situar els punts de 

connexió dels encreuaments de calçada ja construïts. A més cal comprovar 

cada 20 metres també la disposició en planta i alçat de cada servei. 

 

- Formigó: Cal comprovar l’anivellat de la rasa abans de formigonar-hi. 

Pel que fa a la comprovació de les seves característiques mecàniques, segons 

CONTROL 

D’EXECUCIÓ 

 o COMPROVACIÓ GEOMÈTRICA 

 

o FORMIGÓ 

 

o CANONADES I CONDUCTES DELS SERVEIS 

 

o SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 

o REBLERTS 
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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.) 

 

 - Canonades i conductes dels serveis:  Per a cada material diferent es 

realitzaran els assajos normalitzats de recepció en obra de cada partida de 

material.  

 

Es comprovarà 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. Si per a la protecció d’aquests 

conductes es necessària la col·locació de formigó, els criteris per al seu assaig 

seran els establerts a la EHE. 

 

També cal comprovar que les canonades i els conductes quedin col·locats a 

una distància reglamentària. 

 

Si els conductes, els suports d’aquests o algun dels elements dels serveis són 

d’acer galvanitzat*, caldrà realitzar també assajos per comprovar l’espessor de 

galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

 - Subministrament d’aigua: Abans de poder acceptar la xarxa d’aigües, 

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.  
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 - Reblerts: Per a conèixer la qualitat del material de reblert, realitzarem 

els assajos d’identificació de sòls, classificarem el material de reblert a partir 

dels resultats segons el PG-3 i comprovarem que tingui la qualitat exigida pel 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la nostra obra. Realitzarem una 

identificació completa del material cada 1000m3 de reblert de rasa o canvi de 

material observat. 

 

També caldrà compactar el material de reblert de les rases. És molt important 

una correcta compactació per evitar que les voreres es deformin per 

l’assentament dels materials, ocasionant fins i tot que es trenquin les rajoles de 

la vorera. Es realitzaran 10 densitats i humitats “in situ”* per cada 200 m3 de 

rasa compactada. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

7.3. CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 

El control de confirmació de la xarxa de serveis s’ha de realitzar un cop s’han 

implantat tots els serveis i abans de col·locar el formigó de base de les voreres.  

 

CONTROL DE 

CONFIRMACIÓ 

 UN COP S’HAGIN 

IMPLANTAT ELS 

SERVEIS I ABANS 

DE COL·LOCAR EL 

FORMIGÓ DE BASE 

DE LES VORERES 

 o LA XARXA D’AIGÜES 

 

o GAS CANALITZAT 

 

o XARXA TELEFÒNICA 

 

o XARXA ELÈCTRICA 

 Figura 42. Control de confirmació. 

 

 - La xarxa d’aigües: Cal haver realitzat les proves de pressió interior i 

estanquitat durant el control d’execució i haver obtingut resultats favorables.  

 

 - Gas canalitzat: Normalment la pròpia companyia de gas es 

l’encarregada de realitzar el control de confirmació de la xarxa. 
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 - Xarxa telefònica: La companyia telefònica realitza els assajos de 

confirmació segons normativa pròpia. De la companyia cal obtenir el certificat 

acreditatiu de correcta execució. 

 

 - Xarxa elèctrica: Segons el tipus de xarxa elèctrica realitzarem uns 

assajos 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 aparells 

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. 

 

Les instal·lacions d’enllumenat públic: 

 

- 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 
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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. 

 

Certificats de les instal·lacions elèctriques: cal obtenir els següents documents: 

 

- Certificat de la companyia subministradora verificant la correcta 

execució dels treballs executats. 

- Autoritzacions de connexió i butlletins de l’instal·lador, pels Serveis 

de Industria. 

- Certificats de qualitat dels elements instal·lats. 
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8. FASE 7: PAVIMENTACIÓ 

 

La pavimentació en les obres d’urbanització va estrictament lligada a la 

posterior edificació de les parcel·les: cal construir els paviments de manera que 

no es vegin afectats per les obres d’edificació, a vegades en funció del tipus 

d’edificacions previstes poden quedar zones de paviment sense definir, etc. 

Caldrà considerar tots aquests factors singulars alhora de construir el nostre 

paviment, per tal de garantir la seva durabilitat. S’ha de tenir en compte que la 

pavimentació es l’última activitat de la urbanització primària, i que els paviments 

construïts seran elements definitius de la ciutat. 

 Figura 43. Pavimentació. 

 

Dins de l’activitat de pavimentació considerem la col·locació de la capa de base 

i el propi paviment ja que la resta de capes del ferm ja han estat col·locades 

anteriorment, pels motius considerats en els seus respectius capítols.   

 

En aquest capítol distingirem entre els paviments més freqüents: paviment de 

calçada, paviment de vorera, paviments per a vianants i paviments mixtes per a 

vianants i tràfic rodat.  

PAVIMENTACIÓ  o COL·LOCACIÓ DE LA CAPA DE BASE I EL 

PROPI PAVIMENT 

 

o PAVIMENT DE CALÇADA, PAVIMENT DE 

VORERA, PAVIMENTS PER A VIANANTS I 

PAVIMENTS MIXTES 

 

o PAQUET DE FERMS FORMAT PER UNA CAPA 

DE VASE GRANULAR I UNA O DUES CAPES 

D’AGLOMERAT ASFÀLTIC 

 

o RAJOLES HIDRÀULIQUES I ACABATS 

ESPECIALS PER A PAVIMENTS PER A 

VIANANTS 



Fase 7: Pavimentació. 

 

61 

 

El paviment de calçada més usual es el paquet de ferms format per una capa 

de base granular i una o dues capes d’aglomerat asfàltic.  

 

El paviment de vorera més utilitzat son les rajoles hidràuliques col·locades 

sobre la capa de formigó de base. 

 

Els paviments per a vianants solen estar constituïts mitjançant un segellat 

asfàltic superficial, amb acabat d’arenes silíciques, o bé paviments durs de 

formigó amb rajoles de disseny especial. 

 

8.1. CAPES DE BASE PER A PAVIMENTS DE CALÇADA 

 

La capa de base és la que suporta el paviment. Normalment té un gruix 

uniforme i la mateixa pendent que la capa de subbase i el paviment.  

 

8.1.1 CONTROL PREVI 

 Figura 44. Control previ paviments de calçada. 

 

 - Acceptació de la capa de subbase: Cal comprovar que la capa de 

subbase es troba suficientment llisa, uniforme i sense segregació del material. 

Cal comprovar les pendents. Es realitzaran 10 assajos de densitat i humitat “in 

situ”* per cada 1000m2 de superfície de subbase col·locada. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

- Característiques del material de base: el material ha de procedir de 

les operacions de matxuqueig de pedrera o de graves naturals matxucades. 

Haurà de tenir les característiques exigides pel Plec de Prescripcions 

CONTROL PREVI 

PAVIMENTS DE CALÇADA  

 o ACCEPTACIÓ DE LA CAPA DE 

SUBBASE 

 

o CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

DE BASE 
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Tècniques Particulars de la obra i classificat segons El Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3). Cal que el 

subministrador del material ens pugui garantir la homogeneïtat del mateix.  

 

Els assajos normalitzats que ens permetran identificar el material de base* son: 

- Assaig Próctor Modificat.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge.  

- Determinació de l’equivalent de sorra. 

- Determinació dels límits d’Atterberg.  

- Assaig de desgast de “Los Angeles”.  

- Coeficient de neteja. 

- Partícules amb dues o més cares de fractura. 

- Índex de llenques. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

I l’assaig normalitzat que ens permet comprovar la correcta execució del 

material de base* és: 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ”. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

Si la base és de grava-ciment, caldrà aconseguir els equips necessaris per a la 

estesa i compactació de la grava-ciment, que ens permetin obtenir la qualitat 

desitjada. La base de grava-ciment haurà de tenir les característiques exigides 

pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la obra. Els assajos 

normalitzats d’identificació de la grava-ciment* són: 

- Determinació quantitativa de sulfats solubles. 

- Determinació del contingut de matèria orgànica. 

- Anàlisi granulomètric per tamisatge.  

- Partícules amb dues o més cares de fractura. 

- Determinació de l’equivalent de sorra. 

- Determinació dels límits d’Atterberg.  

- Assaig de desgast de “Los Angeles”.  

- Terrossos d’Argila.  
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- Assaig Próctor Modificat.  

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

I els assajos normalitzats que ens permetran controlar la correcta execució de 

la grava-ciment* son: 

- Fabricació, curat, conservació i assaig a compressió de 3 provetes de 

grava-ciment. 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ”. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

8.1.2 CONTROL D’EXECUCIÓ 

 Figura 45. Control d’execució paviments de calçada. 

 

Durant la estesa del material cal comprovar la seva homogeneïtat i que al 

anivellar-lo amb la motonivelladora no se segregui. S’han d’anar comprovant 

que el gruix i les pendents son les que marca el projecte. 

 

Es realitzaran els assajos normalitzats d’identificació del material de base i 10 

assajos de humitat i densitat “in situ”*cada 1000m3 de base col·locada per 

comprovar les característiques del material i la seva compactació. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

CONTROL 

D’EXECUCIÓ 

PAVIMENTS DE 

CALÇADA 

 o MATERIAL HOMOGENI I QUE NO SE SEGREGA 

 

o GRUIX I PENDENTS DE PROJECTE 

 

o ASSAJOS NORMALITZATS D’IDENTIFICACIÓ I 

D’EXECUCIÓ DEL MATERIAL DE BASE 

 

o ASSAJOS NORMALITZATS EN CAS DE QUE EL 

MATERIAL DE BASE SIGUI GRAVA-CIMENT. 
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Si el material de base es de grava-ciment, a més dels assajos descrits caldrà 

realitzar el control de la resistència a la compressió del material* Realitzarem 

una sèrie de tres provetes cada 1000m3 de base col·locada. Per a les bases de 

grava-ciment es necessari disposar dels resultats de compactació 

immediatament, ja que no es poden recompactar  bases de grava-ciment. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

8.1.3 CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 Figura 46. Control de confirmació paviments de calçada. 

 

L’acceptació de la capa de base pot realitzar-se immediatament després de ser 

col·locada. Cal comprovar que la capa de base es troba suficientment llisa, 

uniforme i sense segregació del material. Cal comprovar les pendents. Es 

poden realitzar nous assajos de densitat i humitat “in situ”*per a obtenir una 

confirmació definitiva, tot i que amb els resultats del control d’execució ja n’hi 

ha prou. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE 

CONFIRMACIÓ 

PAVIMENTS DE 

CALÇADA 

 o CAPA LLISA I HOMOGENIA I NO S’HA 

SEGREGAT 

 

o PENDENTS DE PROJECTE 

 

o ASSAJOS NORMALITZATS D’EXECUCIÓ DEL 

MATERIAL DE BASE 
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8.2. FORMIGÓ DE BASE DE LES VORERES 

 

El cicle de control que ha de coordinar la inspecció de les obres amb els 

assajos normalitzats alhora de col·locar el formigó de base de les voreres és el 

següent: 

 

8.2.1 CONTROL PREVI 

 Figura 47. Control previ formigó de base de les voreres. 

 

Abans d’executar el formigó de base de les voreres realitzar l’acceptació de la 

coronació del terraplè de la vorera. Per a poder acceptar-lo cal comprovar la 

compactació mitjançant els assajos de densitat i humitat “in situ”* 10 assajos 

cada 1000m2 de terraplè. A més s’ha de comprovar visualment la superfície 

refinada i comprovar les cotes del terraplè. La comprovació de les cotes del 

terraplè pot realitzar-se topogràficament a partir de l’aresta de la vorera mateix, 

cada 20 metres de vial. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

Abans de col·locar el formigó cal comprovar que s’hagin instal·lat tots els 

serveis, localitzar la posició dels arbres per tal de deixar la zona on aniran 

plantats sense 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 PREVI 

FORMIGÓ DE BASE DE 

LES VORERES  

 o ACCEPTACIÓ DEL TERRAPLÈ DE 

VORERA 

 

o S’HAN D’HAVER INSTAL·LAT 

SERVEIS I ELEMENTS SINGULARS 

 

o DEFINIR JUNTES DE DILATACIÓ 
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Finalment cal definir les juntes de dilatació del formigonat per evitar l’aparició 

d’esquerdes i fissures. Normalment es fa una junta cada 4 metres. 

 

8.2.2 CONTROL D’EXECUCIÓ 

 Figura 48. Control d’execució formigó de base de les voreres. 

 

Cal comprovar visualment la anivellació i l’acabat del formigó, el gruix i les 

pendents. Es recomana efectuar unes mesures de comprovació cada 20 

metres. 

 

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.) 

 

8.2.3 CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 Figura 49. Control de confirmació formigó de base de les voreres. 

 

Cal realitzar el control geomètric cada 20 metres de vorera, en la línia de 

vorada i en les línees que delimiten els elements singulars de les voreres. 

 

CONTROL 

D’EXECUCIÓ 

FORMIGÓ DE 

BASE DE LES 

VORERES  

 o ANIVELLACIÓ, GRUIX I PENDENTS DEL 

FORMIGÓ 

 

o ASSAJOS NORMALITZATS DE RESISTÈNCIA I 

CONSISTÈNCIA DEL FORMIGÓ 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

FORMIGÓ DE BASE DE LES 

VORERES  

 o CONTROL GEOMÈTRIC 
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8.3. PAVIMENTS D’AGLOMERAT ASFÀLTIC 

 

Abans d’executar el paviment d’aglomerat asfàltic cal haver realitzat ja 

l’acceptació de la capa de basem tal i com s’ha descrit anteriorment. 

 

8.3.1 CONTROL PREVI 

 Figura 50. Control previ paviments d’aglomerat asfàltic. 

 

Cal definir la fórmula de treball a partir de l’assaig Marshall* ha d’especificar 

com a mínim la granulometria dels àrids, el percentatge en pes del contingut de 

lligant respecte del pes de la barreja dels àrids i les temperatures mínimes de 

fabricació i compactació. A més, abans d’acceptar la procedència de 

l’aglomerat asfàltic cal realitzar una sèrie d’assajos normalitzats d’acceptació. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

Els assajos normalitzats que ens permetran identificar l’aglomerat asfàltic*son: 

- Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat, fabricant tres provetes per 

a la determinació de la densitat aparent, trencament i el càlcul de 

buits. 

- Determinació del contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat 

asfàltic. 

- Granulometria dels àrids extrets de la mescla bituminosa. 

Es realitzarà cada un d’aquests assajos cada 500 Tones d’aglomerat asfàltic 

estès. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

CONTROL 

PREVI 

PAVIMENTS 

D’AGLOMERAT 

ASFÀLTIC 

 o DEFINIR LA FÓRMULA DE TREBALL A PARTIR 

DE L’ASSAIG MARSHALL 

 

o ASSAJOS NORMALITZATS D’IDENTIFICACIÓ I 

D’EXECUCIÓ DE L’AGLOMERAT ASFÀLTIC 
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I els assajos normalitzats que ens permetran controlar la correcta execució* 

són: 

- Determinació de la temperatura d’estesa. 

- Extracció d’un testimoni d’aglomerat per a la determinació de la 

densitat aparent i del gruix mitjançant sonda rotativa. 

La temperatura es controlarà cada 500 Tones i s’extrauran 5 testimonis cada 

5.000 Tones d’aglomerat asfàltic estès. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

   

8.3.2 CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

 Figura 51. Control d’execució paviments d’aglomerat asfàltic. 

 

 - Maquinària: Cal disposar a obra d’una maquinària que ens permeti 

obtenir els nivells de qualitat desitjats. Es recomanable que les estenedores 

tinguin dispositius automàtics de anivellació i poder disposar a obra dels dos 

tipus de compactadors: de corró i de pneumàtics.  

 

 - Posada en obra: Durant la posada en obra del aglomerat asfàltic cal 

controlar:  

- Que hagi passat el temps necessari per al curat del reg. 

- El gruix de la capa abans i després de compactar.  

- Cal anar controlant periòdicament la temperatura de la barreja en la 

estenedora. 

- Les cotes i acabats en relació amb les vorades, embornals i tapes de 

clavegueram. 

- L’acabat superficial. 

CONTROL 

D’EXECUCIÓ 

PAVIMENTS 

D’AGLOMERAT 

ASFÀLTIC 

 o MAQUINÀRIA 

 

o POSADA EN OBRA 

 

o ASSAJOS NORMALITZATS D’IDENTIFICACIÓ I 

EXECUCIÓ 
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- La geometria de les pendents cap als embornals. 

- Comprovar la correcta execució de les juntes. 

- Abans d’estendre la capa de rodadura s’ha de comprovar que la 

superfície d’aglomerat es troba completament neta i que s’aplica 

correctament el reg d’adherència. 

- Comprovar que la cota de l’aglomerat queda superior a la de les 

rigoles, uns 5 o 10 mm, per afavorir la sortida de les aigües de les 

pluges.  

- Evitar que la maquina compactadora produeixi desperfectes en les 

vorades. 

 

A més de totes aquestes comprovacións cal anar realitzant els assajos 

normalitzats d’identificació i execució dels paviments d’aglomerat asfàltic amb 

les freqüències anteriorment enumerades per tal de comprovar que s’ajusta al 

exigit en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la nostra obra. 

 

8.4. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

 

8.4.1 CONTROL PREVI 

 Figura 52. Control previ paviments de formigó. 

 

La dosificació del formigó ha de permetre obtenir les resistències necessàries i 

la de tenir la consistència adequada per aconseguir després del vibrat del 

formigó un correcte acabat de les superfícies. 

 

Abans de començar a executar el paviment de formigó es recomana realitzar 

un tram de prova, ja que la capa del paviment es única, per tal de comprovar 

que la dosificació és la correcta, que les resistències a flexo-tracció son 

suficients, definir i acceptar els encofrats laterals, les condicions de vibrat la 

CONTROL PREVI 

PAVIMENTS DE 

FORMIGÓ 

 o DOSIFICACIÓ DEL FORMIGÓ 

 

o TRAM DE PROVA 
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execució de les juntes, l’acabat superficial, el color del paviment i les condicions 

de curat. 

 

8.4.2 CONTROL D’EXECUCIÓ I DE CONFIRMACIÓ 

 Figura 53. Control d’execució i confirmació paviments de formigó. 

 

L’assaig que ens permetrà controlar la resistència a la flexo-tracció* del 

paviment de formigó és la realització de sèries de provetes prismàtiques:  

- Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del formigó, 

mesura de l’assentament del con d’Abrams, fabricació de tres 

provetes prismàtiques de 15x15x60 centímetres. curat, enrasat i 

assaig a flexo-tracció. 

Realitzarem dues sèries de tres provetes prismàtiques cada 100m3 de formigó 

estès.  

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

Com a control de confirmació cal comprovar la geometria del paviment i les 

pendents. 

 

8.5. REGS 

 

Abans d’aplicar els regs cal mirar que la superfície estigui completament neta, 

per afavorir la adherència del producte asfàltic. El reg s’ha d’aplicar de manera 

uniforme i s’ha d’evitar embrutar les vorades o les rigoles. 

 

 

 

 

CONTROL 

D’EXECUCIÓ I 

CONFIRMACIÓ 

PAVIMENTS DE 

FORMIGÓ 

 o ASSAJOS NORMALITZATS DEL PAVIMENT DE 

FORMIGÓ 

 

o GEOMETRIA I PENDENTS DE PROJECTE 
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8.5.1. CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Durant la execució dels regs cal controlar que s’apliquin de manera uniforme. 

Els assajos normalitzats que es fan sobre els regs son: 

 

 

REG D’IMPRIMACIÓ* 

- Contingut d’aigua 

- Viscositat NLT-138 

- Destil·lació NLT-134 

- Penetració sobre el residu de destil·lació. NLT-124 

- Carrega de les partícules en emulsió. NLT-194 

- Comprovació de la dotació de lligant. 

Aquests assajos es realitzaran cada 50 tones de reg aplicat, menys la 

comprovació de la dotació de lligant que es realitzarà cada 20 tones.  

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

REG D’ADHERÈNCIA* 

- Contingut d’aigua 

- Viscositat NLT-138 

- Destil·lació NLT-134 

- Penetració sobre el residu de destil·lació. NLT-124 

- Carrega de les partícules en emulsió. NLT-194 

- Comprovació de la dotació de lligant. 

Aquests assajos es realitzaran cada 50 tones de reg aplicat, menys la 

comprovació de la dotació de lligant que es realitzarà cada 20 tones.  

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

8.6. PAVIMENTS PREFABRICATS 

 

Per als paviments prefabricats de formigó també cal realitzar-hi els següents 

assajos normalitzats: 
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Llambordes de formigó: S’hi realitzaran els assajos dels elements prefabricats*:  

- Determinació de l’absorció d’aigua. 

- Resistència a l’abrasió. 

- Resistència a la flexió. 

- Comprovació de les característiques geomètriques. 

Es realitzarà cada un d’aquests assajos cada 1.000m2 de paviment de 

llambordes. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 

 

Rajoles de vorera: S’han de realitzar els assajos normalitzats* cada 1.000m2 de 

paviment executat amb rajoles de vorera i són: 

- Determinació de l’absorció d’aigua. 

- Resistència a l’abrasió. 

- Resistència a la flexió. 

- Comprovació de les característiques geomètriques. 

*La relació entre els assajos normalitzats i les seves normatives es troba en el punt 

“10.Relació d’assajos normalitzats” del present treball. 
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9. FASE 8: ACABATS, SENYALITZACIÓ I JARDINERIA 

 

Son el conjunt de treballs realitzats un cop acabats els vials i resulten 

necessaris per a poder considerar acabades les obres d’urbanització primària. 

 

 - Acabats: Si la obra ha estat suficientment controlada, aquesta partida 

serà pràcticament inexistent. Tot i així convé fer una inspecció a fons abans de 

donar per acabades les obres per si s’ha de realitzar alguna operació final. En 

la partida d’acabats també s’inclou la instal·lació dels diferents elements de 

mobiliari urbà que el projecte de la obra contempli (papereres, bancs, fonts...) 

 

 - Senyalització: Són bàsicament les marques vials de les calçades. 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. 
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10. RELACIÓ D’ASSAJOS NORMALITZATS* 

 

FASE 1: COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES. 

 

En aquesta fase no es realitzen assajos normalitzats.  

 

FASE 2: MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE LA EXPLANADA. 

 

Assajos normalitzats d’identificació d’un sòl: 

- Assaig Próctor Modificat NLT-108 UNE 103501.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101.  

- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 i UNE 

103104.  

- Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts, no inclou assaig Próctor NLT-

111 UNE 103502.  

- Assaig Próctor Normal NLT-107 UNE 103500.  

- Determinació del contingut de matèria orgànica NLT-118 UNE 

103204.  

- Contingut de sals solubles dels sòls NLT-114.  

- Contingut de guix dels sòls NLT-115.  

- Inflament lliure en edòmetre UNE-103601.  

- Assaig de col·lapse. (Mostra Remoldejada) NLT-254 UNE 103406. 

 

Assaig normalitzat per a comprovar la correcta execució dels sòls: 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922. 

 

FASE 3: FORMACIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS ENCREUAMENTS DE 

CALÇADA 

 

Assajos normalitzats d’identificació d’un sòl per al reblert de les rases: 

- Assaig Próctor Modificat NLT-108 UNE 103501.  

 

* Les normes UNE, UNE-EN, UNE-EN ISO, ASTM i NLT es poden consultar en el llibre 

d’annexes 
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- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101.  

 

- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 i UNE 

103104.  

- Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts, no inclou assaig Próctor NLT-

111 UNE 103502.  

- Assaig Próctor Normal NLT-107 UNE 103500.  

- Determinació del contingut de matèria orgànica NLT-118 UNE 

103204.  

- Contingut de sals solubles dels sòls NLT-114/96.  

- Contingut de guix dels sòls NLT-115/98.  

- Inflament lliure en endòmetre UNE-103601.  

- Assaig de col·lapse. (Mostra Remoldejada) NLT-254/99 UNE 103406. 

 

Assaig normalitzat per a comprovar la correcta execució dels sòls per al reblert 

de les rases: 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922. 

 

Assaig normalitzat per a comprovar la consistència i resistència a la compressió 

del formigó: 

- Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del formigó, 

mesura de l’assentament del con d’Abrams, fabricació de provetes 

cilíndriques de 15x30 centímetres. curat, enrasat i assaig a 

compressió UNE 83300/301/303/313 UNE-EN 12390. 

 

Elements de formigó prefabricat: 

- Trencament per flexió transversal: Plec de prescripcions tècniques 

generals per a canonades. 

- Resistència a la compressió mitjançant la extracció d’un testimoni 

UNE-EN 12504-1. 

Canonades: 

- Proves d’estanqueïtat de canonades. Aigua: BOE 228 23 Setembre 

1986, Aire: UNE-EN1610 
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FASE 4: LA SUBBASE GRANULAR 

 

Comprovar la compactació de la explanada: 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922. 

 

Assajos normalitzats d’identificació de Tot-ú Natural: 

- Assaig Próctor Modificat NLT-108 UNE 103501.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101.  

- Determinació de l’equivalent de sorra NLT-113 UNE-EN 933-8. 

- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 i UNE 

103104.  

- Assaig de desgast de “Los Angeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2. 

- Coeficient de neteja NLT-172 UNE-EN 13043. 

- Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts, no inclou assaig Próctor NLT-

111 UNE 103502.  

 

Assajos normalitzats d’identificació de Tot-ú Artificial: 

- Assaig Próctor Modificat NLT-108 UNE 103501.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101.  

- Determinació de l’equivalent de sorra NLT-113 UNE-EN 933-8. 

- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 i UNE 

103104.  

- Assaig de desgast de “Los Angeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2. 

- Coeficient de neteja NLT-172 UNE-EN 13043. 

- Partícules amb dues o més cares de fractura UNE-EN 933-5. 

- Índex de llenques NLT-354 UNE-EN 933-3. 

 

Assaig normalitzat per a comprovar la correcta execució del tot-ú: 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922. 

 

Assajos normalitzats d’identificació del sòl-ciment: 

- Determinació quantitativa de sulfats solubles UNE 103201. 

- Assaig Próctor Modificat NLT-108 UNE 103501.  
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- Determinació del contingut de matèria orgànica NLT-118 UNE 

103204.  

- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 i UNE 

103104.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101.  

 

Assajos normalitzats per a controlar la correcta execució del sòl-ciment: 

- Fabricació, curat, conservació i assaig a compressió de 3 provetes de 

sòl-ciment NLT-305. 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922. 

 

FASE 5: VORADES I RIGOLES 

 

Assajos normalitzats per a vorades: 

- Determinació de l’absorció d’aigua UNE 127025. 

- Resistència a l’abrasió UNE 12705. 

- Resistència a la flexió UNE 127025. 

- Comprovació de les característiques geomètriques UNE 127025. 

- Extracció d’un testimoni de vorada mitjançant sonda rotativa per a la 

determinació de la resistència a la compressió UNE-EN 12504-3, 

12390-3. 

 

Assajos normalitzats per a les rigoles: 

- Determinació de l’absorció d’aigua UNE 127024. 

- Resistència a l’abrasió UNE 127024. 

- Resistència a la flexió UNE 127024. 

- Comprovació de les característiques geomètriques UNE 127024. 

 

FASE 6: IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

 

Assaig normalitzat per a comprovar la consistència i resistència a la compressió 

del formigó: 

- Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del formigó, 

mesura de l’assentament del con d’Abrams, fabricació de provetes 
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cilíndriques de 15x30 centímetres. curat, enrasat i assaig a 

compressió UNE 83300/301/303/313 UNE-EN 12390. 

 

Assajos normalitzats d’identificació d’un sòl per al reblert de les rases: 

- Assaig Próctor Modificat NLT-108 UNE 103501.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101.  

- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 i UNE 

103104.  

- Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts, no inclou assaig Próctor NLT-

111 UNE 103502.  

- Assaig Próctor Normal NLT-107 UNE 103500.  

- Determinació del contingut de matèria orgànica NLT-118 UNE 

103204.  

- Contingut de sals solubles dels sòls NLT-114/96.  

- Contingut de guix dels sòls NLT-115/98.  

- Inflament lliure en endòmetre UNE-103601.  

- Assaig de col·lapse. (Mostra Remoldejada) NLT-254/99 UNE 103406. 

 

Assaig normalitzat per a comprovar la correcta execució dels sòls per al reblert 

de les rases: 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922. 

 

Assaig normalitzat per determinar el gruix de galvanitzat: 

- Determinació de l’espessor de galvanitzat UNE-EN ISO 1461 

 

Altres normatives de consulta en aquest capítol*: 

- ORDEN de 28 de Julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento 

de agua" y se crea una "Comisión Permanente de Tuberías de 

Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones". 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del 

miércoles 18 de septiembre. 
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- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

*No apareixen en el llibre d’annexes. 

 

FASE 7: PAVIMENTACIÓ 

 

Comprovar la compactació de la capa de subbase: 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922. 

 

Assajos normalitzats d’identificació de material de base: 

- Assaig Próctor Modificat NLT-108 UNE 103501.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101.  

- Determinació de l’equivalent de sorra NLT-113 UNE-EN 933-8. 

- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 i UNE 

103104.  

- Assaig de desgast de “Los Angeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2. 

- Coeficient de neteja NLT-172 UNE-EN 13043. 

- Partícules amb dues o més cares de fractura UNE-EN 933-5. 

- Índex de llenques NLT-354 UNE-EN 933-3. 

 

Assajos normalitzats per controlar la correcta execució del material de base: 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922. 

 

Assajos normalitzats d’identificació de grava-ciment: 

 

- Determinació quantitativa de sulfats solubles UNE 103501. 

- Determinació del contingut de matèria orgànica NLT-118 UNE 

103204.  

- Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 i UNE 

103104.  

- Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101.  

- Assaig Próctor Modificat NLT-108 UNE 103501.  

- Partícules amb dues o més cares de fractura UNE-EN 933-5. 

- Determinació de l’equivalent de sorra NLT-113 UNE-EN 933-8.  
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- Terrossos d’Argila UNE 7133. 

- Assaig de desgast de “Los Angeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2. 

 

Assajos normalitzats per controlar la correcta execució de la grava-ciment: 

- Fabricació, curat, conservació i assaig a compressió de 3 provetes de 

grava-ciment NLT-305. 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922. 

 

Assaig normalitzat per a comprovar la consistència i resistència a la compressió 

del formigó: 

- Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del formigó, 

mesura de l’assentament del con d’Abrams, fabricació de provetes 

cilíndriques de 15x30 centímetres. curat, enrasat i assaig a 

compressió UNE 83300/301/303/313 UNE-EN 12390. 

 

Assajos normalitzats d’identificació de l’aglomerat asfàltic: 

- Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat, fabricant tres provetes per 

a la determinació de la densitat aparent, trencament i el càlcul de 

buits NLT-159 EN 12697. 

- Determinació del contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat 

asfàltic NLT-164. 

- Granulometria dels àrids extrets NLT-165. 

 

Assajos normalitzats per a controlar la correcta execució de l’aglomerat asfàltic: 

- Determinació de la temperatura d’estesa. (No segueix cap norma). 

- Extracció d’un testimoni d’aglomerat per a la determinació de la 

densitat aparent i del gruix mitjançant sonda rotativa NLT-168 i NLT-

314/92. 

 

 

Assaig normalitzat per controlar la resistència a la flexo-tracció del paviment de 

formigó:  

- Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del formigó, 

mesura de l’assentament del con d’Abrams, fabricació de tres 
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provetes prismàtiques de 15x15x60 centímetres. curat, enrasat i 

assaig a flexo-tracció UNE 83300/301/303/313 UNE-EN 12390. 

 

Assajos normalitzats per al reg d’imprimació. 

- Contingut d’aigua UNE-EN 1428 

- Viscositat NLT-138 

- Destil·lació NLT-134 

- Penetració sobre el residu de destil·lació. NLT-124 

- Carrega de les partícules en emulsió. NLT-194 

- Comprovació de la dotació de lligant  NLT-353. 

 

Assajos normalitzats per al reg d’adherència. 

- Contingut d’aigua UNE-EN 1428 

- Viscositat NLT-138 

- Destil·lació NLT-134 

- Penetració sobre el residu de destil·lació. NLT-124 

- Carrega de les partícules en emulsió. NLT-194 

- Comprovació de la dotació de lligant  NLT-353. 

 

Assajos normalitzats per a les llambordes i rajoles de vorera: 

- Determinació de l’absorció d’aigua UNE 127024. 

- Resistència a l’abrasió UNE 127024. 

- Resistència a la flexió UNE 127024. 

- Comprovació de les característiques geomètriques UNE 127024. 

 

FASE 8: ACABATS, SENYALITZACIÓ I JARDINERIA 

 

En aquesta fase no es realitzen assajos normalitzats.  
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11. CONCLUSIONS 

 

A partir del present treball es disposa d’una pauta general per a realitzar les 

comprovacions necessàries de control de les obres d’urbanització. 

 

Mitjançant aquest treball es pot realitzar un seguiment de la definició de les 

obres d’urbanització, el compliment del contracte o el seu cost. 

 

Aquests objectius es poden aconseguir a través des les inspeccions “in situ” i 

dels assaigs normalitzats proposats. 

 

Tot això s’exposa des d’un punt de vista teòric i general per a que després hom 

pugui aplicar aquesta pauta a cada obra en particular. 

 

 

 

Marc Camprubí i Gómez 
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