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A. ANNEX D’ANTECEDENTS 

A.1. Introducció 

 

Donat que el present projecte desenvoluparà una pista que finalment s'ha construït a 

l'IDIADA, val la pena estendre'ns una mica en aquest apartat d'antecedents per situar 

l'entorn real en el qual la Plataforma Dinàmica B s'ha de projectar i construir. 

 

Amb aquesta finalitat i en el següents subapartats s'explicarà, en primer lloc, què és IDIADA, 

fent alhora un breu resum cronològic de les principals fites en la història de l'empresa. En 

segon lloc es procedirà a realitzar una descripció del complex de pistes de proves i dels 

corresponents laboratoris existents dins del complex. 

 

  

A.2. Antecedents històrics de l’IDIADA  

 

L'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA) va començar essent una empresa 

pública, adscrita al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 

Catalunya. Posteriorment, l’empresa va passar a mans del grup AGBAR formant part de 

l’estructura d’Applus.  

IDIADA AT basarà el seu negoci en oferir serveis industrials al sector de l'automoció i 

d’aquesta manera contribuir a la millora del nivell tecnològic i de la qualitat dels vehicles. 

 

L'activitat principal d'IDIADA consisteix en proporcionar al sector de l'automoció serveis 

d'assaig, de recerca, de desenvolupament de producte, de control de qualitat, d'homologació 

i certificació, a més de la implantació arreu del món de laboratoris d’assaig de diferents 

components relacionats amb el món de l’automòbil. 

 

 L'activitat d'IDIADA està classificada actualment dins del grup 73.200, segons la 

Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE), com a empresa dedicada a la 

recerca i el desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques. 

 

IDIADA va ésser creat l'any 1971 com una unitat estructural de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (llavors Universitat Politècnica de Barcelona), a l'empara del decret 483/71 que 
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possibilità que la Universitat creés diversos instituts d'investigació. Així doncs, va néixer amb 

l'objectiu d'ésser un centre d'investigació aplicada i d'especialització en matèries 

relacionades amb l'automòbil, justificat per la potencialitat de Catalunya tant pel que feia a la 

fabricació d'automòbils, vehicles pesats i motocicletes com a la indústria de components 

destinats als vehicles anteriors. 

 

L'interès demostrat pel sector de l'automòbil de crear unes pistes de proves i un laboratori de 

l'automòbil va dur a la Conselleria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya a encarregar a 

l'IDIADA uns avantprojectes per estudiar la seva viabilitat. La confirmació d'aquesta va portar 

a la Conselleria a la decissió de portar a terme la seva construcció, encarregant aquesta 

tasca a l'IDIADA, raó per la qual va ser necessària la transformació jurídica d'aquesta entitat 

esdevenint una empresa adscrita a la Conselleria. L'any 1990 l'IDIADA va ésser constituït 

per Llei del Parlament de Catalunya, com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica 

pròpia que ajusta la seva activitat al dret privat. 

 

Per poder dur a terme el desenvolupament del complex de pistes de proves i laboratoris es 

van encetar dues actuacions en paralel. D'una banda, l'IDIADA va contractar una entitat 

especialitzada en el desenvolupament de projectes de complexos de pistes de proves, al 

juliol de 1989, que va ser la Motor Industry Research Association (MIRA). Aquesta entitat va 

realitzar un projecte bàsic del complex de pistes que especificava la seva disposició en 

planta i les característiques principals de cadascuna d'elles.  

 

Per altra banda, el llavors Departament d'Indústria i Energia va iniciar els tràmits territorials i 

urbanístics que possibilitessin la construcció del complex, encarregant al gabinet 

d'arquitectura Martínez Tomàs & Associats uns estudis previs per a la localització territorial 

del complex. Aquests estudis havien de determinar almenys dues possibles localitzacions 

del complex, atenent tant els requeriments dels avantprojectes de pistes i laboratoris com els 

aspectes de coherència territorial i paisatgística que una operació de les dimensions 

projectades reclamava. 

  

D'altra banda, la tasca encarregada a l'esmentat gabinet havia de coordinar les opcions 

territorials escollides amb els municipis afectats i amb la Direcció General d'Urbanisme del 

Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. De les tres opcions 

plantejades als estudis, el Departament d'Indústria i Energia va triar la finca de l'Albornar, a 

la bifurcació de les autopistes A-2 i A-7, a la comarca del Baix Penedès (Tarragona). 
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El següent pas donat pel Departament va ser promoure conjuntament amb els ajuntaments 

dels quatre municipis afectats pel projecte (Albinyana, Banyeres del Penedès, La Bisbal del 

Penedès i Santa Oliva), la modificació de les normes subsidiàries de planejament d'aquests 

municipis, per tal de fer possible la implantació del complex a l'emplaçament escollit. 

  

La Comissió d'Urbanisme de Tarragona va donar la seva aprovació inicial a la Modificació de 

les normes subsidiàries i al Pla especial redactats pel gabinet d'arquitectura. Posteriorment, 

després d'haver superat els tràmits d'exposició pública dels treballs esmentats, el "Pla 

especial d'ordenació de les pistes de proves i del laboratori oficial de l'automòbil de 

Catalunya" va ser definitivament aprovat segons resolució de 2 d'agost de 1990 del 

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

Al mateix temps, IDIADA va trametre davant del Departament de Medi Ambient un Estudi 

d'impacte ambiental, conjuntament amb el Pla especial, tot i que segons el decret de la 

Generalitat de Catalunya 114/1988 d'avaluació d’impacte ambiental aquest estudi no era 

preceptiu pel cas del complex projectat; no obstant, la magnitud de les instal·lacions va 

aconsellar de fer-ho. L'estudi esmentat analitzava els possibles impactes del complex sobre 

el medi des de tots els punts de vista, incloent el socio-econòmic, i proposava una sèrie de 

mesures correctores. La Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades va formular 

una declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable, segons acord de 3 de març de 

1992. 

 

IDIADA va promoure posteriorment la redacció del "Projecte de modificació del pla especial 

d'ordenació de les pistes de proves i del laboratori oficial de l'automòbil de Catalunya", 

aprovat segons acord de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en data 31 de març de 

1993, al qual es contemplava la reorganització dels espais destinats a laboratoris i tallers 

respecte al Pla especial original. 

 

Pel que fa als projectes de detall de les pistes de proves, IDIADA va signar amb MIRA altres 

contractes posteriors a l'esmentat anteriorment per desenvolupar en detall, a partir del 

projecte bàsic inicial, la implantació del conjunt de les pistes i les especificacions de 

cadascuna d'aquestes. Concretament la responsabilitat de MIRA comprenia el traçat en 

planta i alçat i les especificacions dels ferms de les pistes, amb especial atenció a la capa de 

trànsit i les seves especificacions; també recomanaven mètodes constructius basant-se en 

la seva experiència. D'altra banda es preveia contractar a una enginyeria local els projectes 

executius de les pistes, els quals havien de desenvolupar les especificacions de MIRA, 
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adaptant en alguns casos els materials i mètodes constructius als habituals en construcció 

de carreteres a Catalunya, i al mateix temps havien de completar els aspectes no coberts 

per les especificacions angleses. 

 

Després d'una petició restringida d'ofertes, l'any 1990 es va signar un contracte amb 

l'enginyeria IBERING, Estudios y Proyectos, S.A., per la redacció dels projectes executius de 

la Pista d'alta velocitat i altres pistes interiors a aquesta, així com els projectes 

d’infrastructura (Enllaç amb l'autopista i carretera d'accés, Modificació de rieres, Urbanització 

de laboratoris, Escomeses d'electricitat, aigua i gas i Depuradora d'aigües residuals de les 

instal·lacions), coordinats aquests últims amb el gabinet d'arquitectura, i els projectes del 

Laboratori de motors i vehicles, del Laboratori d'assaigs dinàmics (finalment no projectat), 

del Laboratori de Xoc i de l'Estació de servei. Amb el gabinet d'arquitectura es van contractar 

els projectes executius de la Seu Social, la Torre de control i les naus taller (Boxes), així 

com la Urbanització dels boxes. 

 

Un cop redactats els projectes es va procedir a la licitació pública i adjudicació de les obres 

pel sistema de concurs, signant el contracte d'execució de la Pista d'alta velocitat, l'enllaç 

amb l'autopista i carretera d'accés, la Modificació de rieres i la Urbanització de laboratoris, 

en un paquet anomenat Obra civil fase I, a finals de setembre de 1991. 

 

La construcció del primer edifici, el Laboratori de motors i vehicles, va començar al febrer de 

1991 i va finalitzar a l'abril de 1992. En aquest moment, l'IDIADA va traslladar les seves 

oficines de l'ETSEIB i el personal corresponent, així com el personal i els equips del 

laboratori de Sant Andreu de la Barca, a l'esmentat nou laboratori a l'Albornar, establint-hi la 

nova adreça de l'IDIADA. 

 

Al juliol de 1992 va finalitzar la redacció del Projecte de pistes interiors, que suposava la 

construcció d'una segona fase de pistes dins de la Pista d'alta velocitat (concretament la 

Carretera general, la Plataforma dinàmica, la Pista de Fatiga, la Pista de rampes, la Pista de 

soroll i la Pista tot-terreny). Després de la seva licitació, van començar les obres al juliol de 

1993. 

 

Al juliol de 1992 va finalitzar la redacció dels projectes corresponents a la Seu Social, la 

Torre de Control, la Urbanització de Boxes i els propis Boxes, començant les obres 

corresponents al juny de 1993. 
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L'any 1994, al mes de maig, van finalitzar les obres de la Pista d'alta velocitat juntament amb 

altres del paquet Obra civil fase I, excepte l'enllaç amb l'autopista, i l'IDIADA va fer la 

inauguració oficial del complex de l'Albornar. Per aquesta època ja estaven també acabats i 

en funcionament els edificis de la Torre de control i dels Boxes. 

 

Les obres del Laboratori de Xoc van començar al gener de 1995. El mateix any, al febrer, 

van finalitzar les obres de les Pistes interiors i, al maig, les de l'edifici anomenat Seu Social; 

llavors les oficines generals de l'IDIADA s'hi van traslladar des del Laboratori de motors i 

vehicles, deixant en aquest edifici únicament el personal del propi laboratori. 

 

Al desembre de 1995 van finalitzar les obres del Laboratori de Xoc. La instal·lació dels 

equips específics d'assaig que s'havien contractat separadament de l'obra es va iniciar en 

paral·lel amb el final de les obres i es va prolongar fins al febrer de 1996. Després de dos 

mesos de posada a punt, a l’abril de 1996 el laboratori era operatiu i es va inaugurar 

oficialment al setembre del mateix any.  

 

El gener de 1996 van començar les obres de la Pista de Frenada en Recta. El projecte havia 

començat l’any 1992 amb les especificacions tècniques de MIRA i s’havien estudiat diferents 

opcions de superfícies i coeficients d’adherència amb un primer avantprojecte d’Ibering. En 

el moment però de completar l’avantprojecte amb un pre-estudi del terreny (es va decidir 

procedir així a la vista de les excavacions de la recta nord de la Pista d’Alta Velocitat, que 

estaven a pocs metres) es va constatar que s’havia de construir sobre argiles expansives i 

es va decidir canviar la seva situació dins IDIADA, modificant també doncs els accesos des 

de la Carretera General. 

 

Arribats a aquest punt, cal fer un breu esment a la problemàtica de les argiles expansives, 

que ha estat un dels problemes tècnics més importants apareguts durant la construcció de 

les pistes de prova, i que com es podrà veure en apartats posteriors també afectarà a la 

nova implantació de la plataforma dinàmica.  

 

Les argiles expansives són un tipus d'argila llimosa que es caracteritzen per la seva elevada 

plasticitat (amb límit líquid de l'ordre de 65, límit plàstic de l'ordre de 26 i índex de plasticitat 

de l’ordre de 39) i per la seva capacitat d'absorció d'aigua; aquesta capacitat d’absorció es 

tradueix en pressions d’inflament de l’ordre de 3,2 kg/cm2 que provoquen un valor de 

l’inflament lliure d’un 4%. 
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Queda clar, doncs, que les argiles expansives són un material gens desitjable, no utilitzable 

per a terraplens (ni tan sols per a la seva base) i inacceptable com a fons de desmunt, ja 

que, en ambdós casos, els cicles d'humitat del terreny provoquen la seva expansió i 

contracció amb aquells. Els estudis sobre aquest material proposen diferents solucions per 

contrarrestar els seus efectes quan apareixen al fons de les excavacions, que passen 

sempre per reduir la seva expansivitat, de les quals les dues més usuals en obres viàries 

són la estabilització amb calç i la sobreexcavació i posterior rebliment amb material apropiat. 

Resulta obvi que, si la potència del substrat de margues no és gaire gran, la sobreexcavació 

el pot eliminar; no obstant, no era aquest el cas de l'IDIADA, a on la fondària de les margues 

arriba en alguns indrets a vàries desenes de metres, segons els sondeigs efectuats a les 

zones de margues. 

 

Pel que fa a l'estabilització amb calç, val a dir que és un mètode que en teoria és efectiu i 

que pot donar bons resultats en la pràctica, però s’ha d’estudiar i especificar bé i executar-ho 

diligentment. El material resultant gaudeix d'unes capacitats portants elevades, amb C.B.R. 

de l'ordre de 20, comparables a unes bones esplanades amb sols seleccionats.  

 

No obstant, la posada en obra d'aquest mètode presenta alguns problemes, com són la 

dificultat que presenten les argiles per ésser treballades, que l'estabilització és més efectiva 

si s'utilitza calç viva (òbviament inviable en condicions d'obra normals) i que s'ha 

d'aconseguir en obra una bona barreja de les margues amb la calç, cosa que tot i utilitzant 

maquinària del tipus "potes de cabra" per trencar les margues endurides i "rotobator" per 

barrejar-les amb la calç, resulta difícil d'aconseguir. 

 

La sobreexcavació i posterior rebliment amb materials adequats no presenta gaires 

problemes, a banda de l'econòmic per l'increment en els moviments de terres. Es basa en 

anul·lar el potencial expansiu de les margues col·locant a sobre un gruix suficient de 

materials adequats que provoquin, pel seu pes, un equilibri de forces verticals. Així doncs, 

caldrà estudiar per cada cas el gruix d'argiles afectat pels canvis d'humitat, a partir de l'índex 

de Thornthwaite obtingut de dades d'evapotranspiració de la zona, entenent que és aquest 

gruix el que experimentarà les variacions en el seu volum; d'aquesta informació i de 

l'expansivitat del material s'obtindrà el pes necessari del material adequat que caldrà 

col·locar a sobre. En la pràctica, i per limitar les sobreexcavacions i rebliments posteriors, 

s'accepta una petita variació de volum de les argiles, que repercuteix en petits moviments de 

la superfície de la calçada. En el cas de l'esmentada Pista d'alta velocitat, a on finalment es 

va optar per aquest mètode, es van acceptar moviments de la superfície màxims de tres 

mil·límetres, que van portar a sobreexcitacions de dos metres i mig. 
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Tornant, doncs, a la Pista de frenada, i havent rebutjat d'entrada el tractament amb calç per 

les negatives experiències anteriorment sofertes, es va desestimar també com a solució per 

a les margues la sobreexcavació i posterior rebliment, ja que les condicions de regularitat 

superficial, extremadament bona, exigibles a una pista d'aquest tipus, portava a gruixos 

d'excavació que encarien notablement els moviments de terres. És per aquesta raó que es 

va decidir estudiar altres indrets a on les margues no apareguessin al subsòl, donada la 

disponibilitat d'espais encara disponibles. 

 

L’execució de les obres de la Pista de frenada va comportar la construcció de diferents 

trams de prova per tal d’escollir un material ceràmic per la superfície de més baixa 

adherència, així com la distribució de les rajoles i de les juntes del tipus de rajola que 

finalment es va seleccionar. Les obres varen finalitzar al maig de 1997. 

 

Durant la construcció de la Pista de frenada es va encetar el projecte d’una altra pista de 

fatiga accelerada, a requeriment d’un client que volia disposar a IDIADA d’una pista com una 

altra existent a Alemanya. Les obres d’aquesta Pista de fatiga B varen començar a l’agost de 

1997 i van concloure al juliol de 1998. Varen ser les primeres obres a les quals els aspectes 

de confidencialitat, molt més restrictius que en altres pistes anteriors, varen ser tinguts en 

compte des del seu inici i no incorporats a posteriori. 

 

L’any 1998 varen començar els contactes amb un altre client que, veient l’exemple de la 

pista anterior, li va semblar també interessant reproduir a IDIADA una pista seva existent 

també a Alemanya. Aquesta pista nova corresponia a una altra plataforma dinàmica però 

amb una forma en planta diferent i més gran, que és l’objecte d’aquest projecte. Després 

d’haver arribat a un acord amb el client pel finançament de la construcció, les obres 

d’aquesta pista van començar al juliol del 2000 i varen finalitzar al novembre de 2001. 

 

Paral·lelament al desenvolupament de la nova plataforma dinàmica, IDIADA va avançar en 

el disseny d’una Pista de maniobrabilitat, consultant diferents clients i els enginyers de 

l’empresa amb coneixements de dinàmica de vehicles. L’any 1999 va quedar definit el 

disseny de la pista en planta i alçat i es va encarregar el projecte constructiu a l’enginyeria 

GPO. Les obres van començar al desembre del 2000 i van finalitzar al setembre de 2001. 

Val la pena insistir en què la concepció i el disseny bàsic d’aquesta pista va ser íntegrament 

portat a terme pel personal d’IDIADA, sense consultories externes com en d’altres pistes 

anteriors. 
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A.3. Descripció del complex de pistes de proves i laboratoris 
d’IDIADA 

 

El complex de pistes de proves i laboratoris d'IDIADA a l'Albornar (Baix Penedès, Tarragona) 

es troba situat al sud de la confluència de les autopistes A-2 i A-7, en terrenys pertanyents 

als termes municipals d'Albinyana, Banyeres del Penedès, La Bisbal del Penedès i Santa 

Oliva. La forma del complex i, per tant, dels terrenys ocupats, és aproximadament 

rectangular, i ve donada per la forma oval de la Pista d'alta velocitat, la qual engloba la resta 

de pistes i d'instal·lacions. Les dimensions del complex són aproximadament de 3.300 m per 

1.100 m, ocupant una superfície doncs d'unes 363 Ha. 

 

El complex presenta dos àmbits clarament diferenciats: 

a) la zona de pistes de proves.  

b) la zona urbanitzada de laboratoris i boxes, a on es troben totes les edificacions. 

 

Seguidament es descriuran les diferents construccions situades a cadascuna de les dues 

zones, així com les activitats que s'hi porten a terme. El plànol 1 general, sense topografia, 

presenta la disposició en planta de totes les pistes i edificacions del complex que a 

continuació s'esmenten. 

 

 

A.3.1. Zona de pistes de proves 

 

La zona de les pistes de proves conté les següents pistes: 

 

• Pista d'alta velocitat. 

• Carretera general 

• Plataforma dinàmica 

• Pista de fatiga 

• Pista de rampes 

• Pista de soroll 

• Pista tot terreny 
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• Pista de frenada en recta 

• Pista de maniobrabilitat  

 

La forma de la zona de pistes de proves ve donada per l'òval de la Pista d'alta velocitat, la 

qual tanca al seu interior la resta de pistes. L'accés a la zona de pistes es duu a terme 

travessant el pont d'entrada al complex, la zona urbanitzada de laboratoris i la Torre de 

control, des d'on s'enllaça amb la Carretera general i des de la qual, per mitjà dels 

corresponents enllaços, s'accedeix a cadascuna de les pistes. 

 

A les pistes de proves les activitats que es realitzen són assaigs sobre vehicles, bé amb 

conductors d'IDIADA o bé amb els conductors dels clients. Els assaigs realitzats poden ser 

molt variats i amb diferents objectius. 

A grans trets es podrien resumir en recerca i desenvolupament de nous prototips de vehicles 

o de nous components muntats sobre aquests, proves de prestacions i assaigs per 

homologacions. 

 

A.3.1.1. Pista d'alta velocitat 

 

És un oval d'una llargària de 7.576 m format per dos trams rectes de 2.000 m cadascun i dos 

trams corbats, constituïts cadascun d'aquests últims per un arc de circumferència de 472 m 

de radi i la següent secció: pendent constant de l'1% pel primer carril (4 m d'amplada); 

paràbola de tercer grau amb un peraltament màxim del 80,5% (38,8º) pels següents 11 m 

d'amplada, incloent el segon i tercers carrils i 3 m del quart; i pendent constant del 80,5% per 

l'últim metre i mig del quart carril. Les rectes i les corbes s'han unit per mitjà de dues corbes 

de transició, del tipus espiral de McConnell, amb una llargària de 300 m cadascuna. El 

disseny de les corbes de radi constant i les corbes de transició s'ha fet assumint una 

velocitat neutra a l'eix del quart carril, amb un peraltament del 66,7% (33,7º), de 200 km/h. 

La pendent longitudinal de les rectes és del 0,3% i la de les corbes del 0,5%. 

 

La pista té quatre carrils de circulació. A les rectes, aquests tenen una amplada  de 4 metres 

cadascun. Hi ha dos vorals d'1,5 metres a banda i banda, els quals, afegits als carrils, donen 

una amplada total de 19 m. Als trams corbats el carril exterior té una amplada de 4,5 m 

(projectada en planta) i els altres tres de 4 m (projectats en planta).  El voral interior a la 

corba té una amplada d'1,5 m, la qual, sumada als 16,5 m dels carrils de circulació, donen 

una amplada total de 18 m.  



Annexes 

 

16

A la part superior del peralt s'ha previst un camí de servei de 4 m d'amplada. La pista 

disposa addicionalment de tres àrees d'aparcament a cada recta i una a cada corba. 

 

L'accés a la pista s'ha realitzat des de la Carretera general, per mitjà d'un enllaç format per 

una calçada doble, de 1.177 m de llargària, amb carrils de circulació de 5 m d'amplada 

separats per una mitjana de 2,5 m. 

 

El paviment de la pista és del tipus aglomerat asfàltic, amb una mescla tipus D-12 per la 

capa de rodadura, tant a les rectes com a les corbes. 

 

La Pista d'alta velocitat permet la realització, entre d'altres, dels següents tipus d'assaigs i 

proves: velocitat màxima, consum, acceleració, resistències passives, "fading" i llarga 

durada a alta velocitat estabilitzada. 

 

 

A.3.1.2.  Carretera general 

 

La Carretera general és un circuit tancat d'una longitud de 5.333 m, al qual s'accedeix 

directament a l'entrar per la Torre de control. A la major part del seu traçat té dos carrils de 

circulació de 4 m d'ample cadascun més un voral de 2,5 m a banda i banda. A la recta sud, 

en terraplè, els vorals s'han ampliat a 5 m cadascun. Existeix un tram amb la calçada 

desdoblada, entre els PK 3+500 i 3+732, amb dos carrils de 5 m separats per una mitjana de 

2,5 m i vorals de 2,5 m a ambdues bandes. Del PK 3+732 fins al 3+987 hi ha un sol carril de 

5 m d'amplada amb vorals de 2,5 m a ambdues bandes. A la recta sud, entre els PK 0+010 i 

0+310, l'amplada s'ha ampliat a 20 m més els vorals de 2,5 m. 

 

El paviment de la pista és del tipus aglomerat asfàltic, amb una mescla D-12 com capa de 

rodadura. 

 

El sentit de circulació és únic i fix pels dos carrils, a excepció d'un tram entre la Torre de 

Control i l'entrada a les pistes de Fatiga i Frenada al qual es pot circular en els dos sentits 

per tal d'agilitar la sortida d'aquestes pistes. 

 

Aquest circuit s'ha dissenyat per proporcionar accés a la resta de pistes del complex. A més 

permet portar-hi a terme també proves d'acumulació de quilòmetres, proves de frenada en el 

tram d'amplada de 20 m i l'avaluació de les característiques generals del vehicle. 
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A.3.1.3. Plataforma dinàmica 

 

La Plataforma dinàmica està formada per una superfície quadrada de 250 m de costat, amb 

els dos vèrtexs situats al nord arrodonits amb un radi de 80 m, i de la que surten dos trams 

rectes, alineats i oposats. La longitud de cadascun dels trams rectes és de 875 m i l'amplada 

és de 20 m en els 125 m més propers al quadrat i de 8 m a la resta.  L'extrem de les rectes 

disposa de dues superfícies circulars per donar-hi la volta.  

 

El paviment de la pista és del tipus aglomerat asfàltic, amb una mescla D-12 com a capa de 

rodadura. 

 

Els trams rectes s'utilitzen per accelerar els vehicles i fer maniobres a alta velocitat en el 

quadrat. En el tram de recta de més amplada, els vehicles poden realitzar proves d'eslàlom i 

canvis de carril. Finalment en el quadrat, es realitzen proves de comportament del vehicle en 

corba, estudi dels transitoris corba-recta i viceversa, proves de frenada en recta i en corbes 

amples a alta velocitat i proves de comportament del vehicle amb roda punxada. 

 

 

A.3.1.4. Pista de Fatiga 

 

La Pista de fatiga és un circuit tancat format per tres carrils que són paral·lels i adjacents en 

la major part del recorregut, amb un longitud de 1.914 m l'exterior i més revirat, i amb una 

longitud de 1.837 m l'interior. L'amplada total és de 18 m, formada pels tres carrils esmentats 

de 4, 4 i 5 m d'amplada i dos vorals de 2,5 m a banda i banda. 

 

El carril central es troba pavimentat amb aglomerat asfàltic, mentre que l'interior està 

pavimentat amb llambordes granítiques formant una superfície irregular. 

 

El carril exterior disposa de diferents paviments singulars: 

 

• Curved rough road (carretera amb clots): és un ferm de formigó molt irregular, tant 
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longitudinal com transversalment. 

 

• Splash road (carretera d'esquitxades d'aigua): és un ferm de formigó amb basses, 

plenes d'aigua, de diferents tamanys i fondàries. 

 

• Gravel road (carretera de graves): és un camí format amb graves compactades. 

 

• Cobblestone road (carretera de còdols): és un ferm de formigó molt irregular, com el 

de la carretera amb clots abans esmentada, amb còdols incrustats. 

 

• Repaired asphalt road (carretera amb reparacions de l'asfalt): és un ferm d'aglomerat 

asfàltic amb reparacions d'asfalt simulades, formades per capes primes de 

microaglomerat sobre una superfície de rodadura de tipus S-20. 

 

Addicionalment la pista disposa d'un gual de 108 m de longitud amb nivell variable d'aigua i 

d'un petit tram recte asfaltat de 328 m, paral·lel a la recta sud, i acabat en una rotonda. 

 

En aquesta pista es porten a terme proves de fatiga accelerada dels vehicles, deguda a la 

circulació contínua sobre els paviments de llambordes i els altres paviments especials. El 

gual amb aigua s'utilitza per refredar els amortidors. 

 

 

A.1.3.5. Pista de rampes 

 

La Pista de rampes consisteix en una superfície plana inferior de la qual surten cinc rectes 

paral·leles, cadascuna amb una pendent constant i llargària, les quals finalitzen en una altra 

superfície plana superior. Es complementa amb un vial d'accés que enllaça les dues 

superfícies planes. 

 

Les pendents disponibles a la pista són del 8, 12, 18, 24 i 30%, i les longituds de cadascuna 

d'aquestes pendents són de 188, 133, 94, 76 i 66 m, respectivament. L'amplada de la 

calçada de la pista és de 5 m. 

 

El paviment de la pista està format, a les rampes, per lloses de formigó HP-45 amb un 

acabat superficial raspallat, i a les superfícies planes i al vial d'accés, per aglomerat asfàltic. 
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La Pista de rampes permet la realització dels següents tipus de proves: arrencada en 

pendent, blocatge del diferencial, proves de frens d'estacionament, capacitat ascendent, 

enclavament de l'embragatge i circulació continuada per pendents. 

 

 

A.1.3.6. Pista de soroll 

 

La Pista de soroll està formada bàsicament per una recta d'uns 600 m de llargària i una 

amplada de 4 m. A la part central hi figuren dues plataformes de 22 m x 24 m i als extrems 

de la recta i a la meitat de les semirectes hi ha rotondes per fer-hi el tomb. 

 

Tota la pista es troba pavimentada amb aglomerat asfàltic. A les plataformes centrals les 

capes de rodadura estan formades per una mescla porosa del tipus PA-10 a una d'elles i per 

un aglomerat asfàltic especificat per la directiva 92/97 CEE a l'altra. 

 

Aquesta pista va ésser creada per dur-hi a terme assaigs de desenvolupament dels sorolls 

emesos per qualsevol vehicle, ja siguin del motor, escapament, rodadura, etc. A més s'hi 

realitzen també assaigs d'homologació segons la normativa vigent de límits d'emissió de 

sorolls, aplicable a tots els vehicles. 

 

A.1.3.7. Pista de frenada en recta 

 

La pista de frenada en recta se situa en la zona central del complex d’IDIADA i disposa de 

quatre superfícies amb diferents coeficients de fricció que van de 0,1 a 0,8 µ,. Aquesta pista 

disposa de sistemes que mullen la superfície de la pista simulant d’aquesta manera un a 

superfície mullada.  

 

Cal especificar també que aquesta pista disposa d’un vial per tal de repetir l’assaig amb 

diferents punts d’incorporació per assolir diferents velocitats a l’hora de realitzar els assaigs. 

  

Les diferents superfícies són les següents: 

 

• Superfície de ceràmica: aquesta pista té una longitud de 250 metres, una amplada 

de 7,5 metres, la seva pendent longitudinal és nul·la, i la seva pendent transversal és 
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de l’ 1 %. El seu coeficient  d’adherència és de 0,1. 

 

• Asfalt amb una elevada fricció: aquesta pista té una longitud de 200 metres, una 

amplada de 5 metres, la seva pendent longitudinal és nul·la, i la seva pendent 

transversal és de l’ 1 %. El seu coeficient  d’adherència és de 0,8. 

 

• Superfície de basalt: aquesta pista té una longitud de 200 metres, una amplada de 

7,5 metres, la seva pendent longitudinal és nul·la, i la seva pendent transversal és de 

l’ 1 %. El seu coeficient  d’adherència és de 0,3. 

 

• Superfície de formigó polit: aquesta pista té una longitud de 200 metres, una 

amplada de 7 metres, la seva pendent longitudinal és nul·la, i la seva pendent 

transversal és de l’ 1 %. El seu coeficient  d’adherència és de 0,4. 

 

 

A.1.3.8. Pista de maniobrabilitat 

 

La Pista de Maniobrabilitat està situada en la part sud-oest del complex, en part de la zona 

que ocupava la antiga Pista de Tot Terreny. La ubicació definitiva va estar condicionada per 

la situació de la Carretera General en la part sud i la cuneta de desguàs de la Pista de 

Rampes a la part nord.  

 

L’accés a la pista es realitza a través de l’actual accés a la Pista de Tot Terreny. Aquest 

accés dóna entrada a una zona d’aparcament de 40 x 22 m. Des de l’aparcament s’accedeix 

a la pista a través d’un vial que permet la circulació en els dos sentits.  

 

La longitud de l’anella exterior del circuit de handling serà de 2059,7 metres, i si es tenen en 

compte totes les variants del mencionat circuit, la longitud del mateix serà de 3830,1 metres. 

Per altra banda, el radi màxim de les corbes serà de 400 metres i el mínim serà de 30 

metres. 

 

Els assaigs que es portaran a terme en aquesta zona consistiran en proves d’estabilitat del 

vehicle que consistiran més concretament en assaigs de pneumàtics, xassís, control ESP i 

diferents assaigs de dinàmica. 
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A.1.4. Zona urbanitzada de laboratoris i boxes 

 

Les urbanitzacions que formen aquesta zona contenen la totalitat de les edificacions 

habitables del complex i altres instal·lacions de tipus general. 

 

La urbanització de laboratoris consta bàsicament d'un carrer principal desdoblat en dues 

calçades, al qual s'accedeix directament des del pont d'accés al complex, i dos carrers 

transversals perpendiculars al principal i enllaçats entre sí al final. Conté tres plataformes 

planes adjacents als carrers transversals, a les quals s'hi troben l'edifici B (Seguretat 

passiva), l'edifici C (Línia motriu) i la Plataforma de bolcada d'autocars. Fora d'aquestes 

plataformes es troben, a l'entrada, l'aparcament del complex; a l'est, l'edifici A, que oficia de 

seu social, i al sud, un edifici de serveis generals i un dipòsit d'aigua, l'Estació de servei i la 

Torre de control. 

 

La zona urbanitzada de laboratoris està enllaçada per mitjà d'un vial amb la de boxes. 

Aquesta està formada per tres carrers que surten del vial d'enllaç i tres plataformes 

adjacents, a les quals es troben el Box N i el Box G3 a la primera; el Box G i el Box G2 a la 

segona; i el Box S a la tercera. 

 

Seguidament es descriuran breument les construccions més importants i les activitats que 

s'hi porten a terme. 

 

 

A.1.4.1. Edifici A (Seu social) 

 

És un edifici d'estructura metàlica de tres plantes amb tancaments exteriors de vidre i 

alumini. La coberta és del tipus invertida amb coberta de vapor i acabada amb relliga 

galvanitzada. La superfície total coberta és de 4.900 m2. 

 

Bàsicament es tracta d'un edifici d'oficines, ja que en el seu interior s'hi troba la Direcció del 

complex, així com les oficines d'altres àrees de suport de l'empresa. Tanmateix disposa d'un 

àrea d'exposicions, biblioteca, sala d'actes, diferents sales de reunions i servei de menjador. 
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A.1.4.2. Edifici B (Seguretat passiva) 

 

És un edifici d'estructura metàl·lica amb tancaments exteriors en pannell sandwich. Les 

cobertes són de tipus deck i acabades exteriorment amb una làmina asfàltica. 

 

La superfície coberta total és de 3.856 m2, dividida en quatre espais funcionals: 

 

• Zona d'oficines: és un cos rectangular de dues plantes destinades a oficines generals 

del laboratori. 

 

• Zona de preparació: és una nau rectangular amb dues plantes, trobant-se la planta 

baixa dividida en quatre tallers de preparació dels vehicles a assajar i en dues sales 

per la preparació i calibració dels "dummies". A la segona planta hi ha sales amb els 

serveis generals del laboratori: bombes de calor, calderes, climatitzadors i 

transformadors i quadres elèctrics principals. 

 

• Nucli d'assaigs: és una nau quadrada a on es realitzen la majoria dels assaigs de 

xoc; disposa d'un bloc de formigó mòbil (suportat per un coixí d'aire) contra el que 

xoquen els vehicles. 

 

• Rampa de llançament: és una nau rectangular allargada de 120 m de longitud a la 

qual s'accelera el vehicle fins a la velocitat desitjada per l'assaig de xoc. 

 

• Rampa de llançament exterior: en aquesta zona també es disposa d'una rampa de 

llançament exterior descoberta de 90 m de longitud, a la qual es pot accelerar un 

segon vehicle per assaigs de xoc de vehicle contra vehicle, que té lloc igualment al 

nucli d'assaigs. 

 

 

A.1.4.3. Edifici C (Línia motriu) 
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És un edifici d'estructura prefabricada de formigó amb tancaments exteriors en panell 

sandwich. La coberta és de tipus deck acabada amb graves de riu. La superfície coberta 

total és de 4.500 m2. 

 

Les diferents zones funcionals que s'hi troben i les activitats que s'hi duen a terme són les 

següents: 

 

• Oficines d’administració de línia motriu. 

 

• Cel·les de motors: es tracta de tres cel·les per a l'assaig de motors equipades amb 

frens elèctrics (per corrents de Foucault) de diferents potències. S'hi duen a terme 

assaigs de prestacions, de durada i de desenvolupament de motors de combustió. 

Disposen d'un taller mecànic adjacent per a la preparació d'utillatges. 

 

• Laboratori d'acústica i vibracions: disposa de diferents taules vibrants per assaig de 

components, equips per a la mesura de soroll interior i exterior de vehicles i eines 

informàtiques per a la predicció del soroll interior. 

 

• Zona d'assaigs de components: disposa de vàries màquines per a l'homologació de 

components, d'una bancada ranurada i actuadors pneumàtics i hidràulics per l'assaig 

mecànic de components i d'una cambra d’infrarojos per l'envelliment accelerat de 

materials plàstics. 

 

• Zona de preparació de vehicles: es una àrea dividida en compartiments per poder 

preparar els vehicles a assajar en condicions de confidencialitat. Disposa dels equips 

habituals que es poden trobar als tallers (elevadors, màquines d'equilibrat, eines, 

etc...) 

 

• Cel·les d'emissions: es tracta de tres cel·les equipades amb bancs de rodets i equips 

per a l'anàlisi de les emissions contaminats emeses pels vehicles. S'hi porten a terme 

assaigs d'homologació, de conformitat de producció i de desenvolupament. Es 

disposa a més d'una sala d'acondicionament dels vehicles per a les proves. 

 

• Cel·la d'acumulació de quilòmetres: es tracta d'una cel·la situada a l'exterior però 

coberta, equipada amb un banc de rodets i un robot de conducció, a la qual es porten 
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a terme assaigs automatitzats de durabilitat. 

 

• Zona de serveis generals de l'edifici (transformadors i quadres generals, equip de 

fred, calderes, bombes d'aigua, compressors, ...)  

 

 

A.1.4.4. Torre de control 

 

És una construcció a la qual es poden distingir dos cossos clarament diferenciats: una planta 

baixa, d'estructura metàl·lica amb tancaments exteriors i coberta de pannell sandwich, i la 

torre de control pròpiament dita, consistent en un cos cilíndric enlairat a 30 m d'alçada i 

recolzat en una estructura formada por dos murs perpendiculars de formigó armat enllaçats 

per una escala estructural que serveix d'accés d'emergència a la sala de control. L'edifici 

disposa d'un ascensor com accés normal a la sala de control. La superfície coberta total és 

de 851 m2. 

 

A la planta baixa es troben les oficines administratives i de serveis generals de les pistes de 

proves i dels boxes, així com el control d'accés a les pistes. Des de la torre de control se 

supervisa l'accés i el tràfic de vehicles a les pistes. L'accés a les diferents pistes està 

controlat per barreres d'entrada a cadascuna d'elles, que poden ésser operades 

automàticament mitjançant un dispositiu semblant al peatge dinàmic de les autopistes, o bé 

manualment des de la sala de control. Aquesta disposa a més de cameres de televisió en 

circuit tancat per la visualització de les zones ocultes de la Pista d'alta velocitat que es 

troben en desmunt i d'un sistema de comunicació per ràdio amb els vehicles. 

 

 

A.1.4.5. Estació de servei 

 

És una instal·lació semblant a les estacions de servei públiques que es poden trobar a les 

carreteres. La única diferència, es que aquesta és utilitzada únicament pels vehicles que fan 

proves a les pistes o que es preparen als laboratoris o als boxes. 

 

La instal·lació es troba desdoblada en dues: una part que dóna servei als vehicles de les 

pistes de proves i una altra que dóna serveis als vehicles dels laboratoris. 
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La part corresponent a les pistes disposa de tres illetes amb un sortidor de quatre boques, 

així com de subministrament d'aire comprimit , d’aigua i d'una estació de rentat. 

 

Soterrats en aquesta banda es troben sis dipòsits de 15.000 l pels productes més habituals 

(benzines 95 i 98 sense plom i gas-oil) i quatre de 5.000 l per productes específics, 

habitualment combustibles de referència i sovint subministrats pels propis clients. 

  

La part corresponent als laboratoris disposa d'una illeta amb un sortidor de quatre boques, 

subministrament d'aire comprimit, aigua i dues instal·lacions pel pesat de vehicles amb 

capacitats de càrrega diferents per vehicles lleugers i pesats. 

 

 

A.1.4.6. Boxes 

 

Els boxes són naus de característiques semblants, cadascuna de les quals es descriurà a 

continuació. La seva funció en tots els casos és la de taller de preparació dels vehicles que 

fan assaigs a les pistes de proves. Aquestes naus es lloguen als clients de les pistes.  

 

El Box N i el Box S són unes naus d'estructura metàlica amb un altell de formigó armat 

adosat a la façana posterior. Els tancaments exteriors i la coberta són de panell sandwich. 

La part inferior de les naus i els tancaments exteriors que delimiten els patis de maniobres 

són de plaques de formigó prefabricades. 

 

En el Box N, la superfície coberta total és de 1.687 m2; la superfície exterior destinada a pati 

de maniobres i aparcament, tota asfaltada, és de 2.750 m2. En el Box S, la superfície 

coberta total és de 819 m2; la superfície exterior destinada a pati de maniobres i aparcament 

és de 2.025 m2, la zona no asfaltada, i de 1.324 m2, la zona asfaltada. 

 

La distribució interior es pot dividir en quatre parts: 

 

  - àrea de taller de preparació de vehicles 

  - àrea d'oficines i sales de reunions 

  - àrea d'aparcament interior confidencial 

  - àrea de serveis i magatzem 
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El Box G i el Box G2 tenen les mateixes característiques constructives que els anteriors. No 

obstant, tant la nau com l'aparcament d'aquestes construccions es troben dividides en 

mòduls independents, en número de tres en el cas del Box G i de quatre en el del Box G2. 

La distribució interior es anàloga també a la descrita anteriorment, amb la única excepció 

que no disposen d'àrea d'aparcament interior confidencial. 

En el Box G, la superfície coberta total és de 1.314 m2; la superfície exterior destinada a pati 

de maniobres i aparcament és de 1.100 m2. En el Box G2, la superfície coberta total és de 

1.097 m2; la superfície exterior destinada a pati de maniobres i aparcament és de 937 m2. 

 

El Box G3 és una nau d'estructura i tancaments exteriors de formigó prefabricat. La coberta 

de la nau és de panell sandwich i la de la zona de oficines és de formigó impermeabilitzat i 

acabat amb rajola ceràmica. La nau es troba dividida en quatre mòduls independents, amb 

una distribució semblant a la dels boxes G i G2. La seva superfície coberta és de 600 m2 i 

disposa d'una superfície exterior de pati de maniobres i aparcament, comú pels quatre 

mòduls, de 1.500 m2. 
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B. ANNEX D’ ALERNATIVES D’UBICACIÓ DE LA PISTA 

 

B.1. Introducció 

 

Tenint en compte les necessitats funcionals bàsiques de la pista i sense considerar en 

aquest apartat el model de negoci amb el client (aquest s’exposarà en apartats posteriors) 

es defineixen diferents opcions per a l’elecció de la ubicació de la nova plataforma dinàmica. 

Val a dir que la descripció de la pista obtinguda fins el moment pel client era una planta molt 

simplificada que no correspon a la final de la pista, formada per una plataforma circular de 

diàmetre 300 m, dos carrils d’acceleració de 500 m de longitud i 5 m d’amplada tangents al 

cercle esmentat i un carril d’acceleració central de 500 m de longitud per 40 m d’amplada. 

 

A l’hora d’avaluar el cost de la nova implantació s’ha tingut en compte el cost que va tenir la 

plataforma dinàmica ja existent en les instal·lacions d’IDIADA (Plataforma dinàmica A), que 

va ser de 713.579 u.m (cost d’execució material). 

 

Com a primera aproximació, s’ha tingut en compte la superfície asfaltada de la plataforma 

dinàmica existent i la superfície asfaltada de la nova plataforma dinàmica per tal de 

considerar l’increment existent d’una a l’altre. 

 

- Superfície plataforma dinàmica existent: 73.800 m2 

 

- Superfície de la nova plataforma dinàmica: (π * 3002 / 4) + 500 * 40 + 2 * 500 * 5 = 

95.685 m2 

 

Tenint en compte les dues superfícies especificades s’obté un increment de superfície en la 

nova infrastructura del 30%. 

 

Altres aspectes econòmics a considerar per tal de poder realitzar uns càlculs adequats són 

els següents: 

 

- 28 % a considerar pel que fa a increment dels preus de construcció des de la 

implantació de la primera plataforma dinàmica. 
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- 19% a considerar per despeses generals de l’obra més benefici industrial 

 

Tenint en compte la totalitat de les dades exposades, el cost base de la nova implantació es 

la següent: 

 

713.579 * 1,30 * 1,28 * 1,19 =  1.413.001 u.m.  

 

S’ha de considerar també el fet de que en algunes de les alternatives que es plantejaran 

serà necessària la disposició d’un tub corrugat d’acer per tal de poder canalitzar la riera del 

Mal. 

 

Per tal de considerar el cost de la canalització esmentada es considerarà que en la 

implantació de la plataforma ja existent es va disposar una canalització d’aquest tipus. El 

cost va ser de 210.438,91 u.m. (execució material) per a 130 metres lineals de canalització 

d’aquest tipus. Les despeses generals i benefici industrial corresponents pujaven un 23% del 

cost d’execució material. 

 

Pel que fa a l’augment dels preus de construcció s’ha considerat un 28%. 

 

(210.438,91 * 1,23 * 1,28) / 130 = 2.548,58 u.m. per cada metre lineal disposat de tub 

corrugat d’acer. 

 

 

B.2. Primera Alternativa d’Implantació 

 

La primera de les alternatives de construcció consistirà en disposar la nova Plataforma 

dinàmica adjacent per l’oest a la plataforma dinàmica ja existent. L’accés a aquesta nova 

instal·lació es plantejarà des de la Carretera general. 

 

Aquesta opció planteja els següents inconvenients: 

  

- El vial d’accés a la nova infrastructura des de la Carretera general es farà en forma 

de corba. 

 

-  L’accés a la nova plataforma dinàmica es menja 500 metres de carril d’acceleració 

de la pista de frenada des de l’accés de la carretera general. 
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- La confidencialitat que ofereix aquesta alternativa és dolenta ja que s’hauria de 

construir una protecció amb una alçada no inferior a 22 metres per tal d’ocultar la 

instal·lació tractada. 

 

- Reducció de 500 metres de la pista anomenada del “tercer món” (pista sense 

pavimentar). 

 

- Necessitat de canalitzar el torrent del mal en una longitud total de 700 metres.  

 

 

Pel que fa al tema econòmic, el pressupost aproximat de la obra serà el següent: 

 

Pressupost = 1.413.001 + 2.548,58 * 700 =   3.197.007 u.m. 

 

Realització del Projecte i Direcció d’obra (3%) =      95.910 u.m. 

 

Control de Qualitat  (5%) =      159.850 u.m.  

Llicències (2,6%) =          83.122 u.m. 

 

 

Total   3.535.889 u.m. 

 

 

B.3. Segona Alternativa d’Implantació 

 

La segona alternativa que es plantejarà consistirà en ubicar la nova plataforma dinàmica 

adjacent per l’oest a la ja existent però a diferència de la primera de les alternatives, l’accés 

a la mateixa es farà des de l’oest mitjançant un vial recte. 

 

La mencionada alternativa presentarà els següents inconvenients: 

 

- La confidencialitat que s’aconseguirà amb aquesta alternativa serà molt dolenta. Per 

tal de poder aconseguir les característiques de confidencialitat adequades serà 

necessària la disposició d’una coberta continua al llarg dels carrils d’acceleració. 
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El preu de la coberta serà d’aproximadament 19.098 unitats monetàries per cada 50 

metres de coberta. Per aquest motiu, el preu total de les cobertes ascendirà 

aproximadament a 954.930 unitats monetàries. 

 

- Aquesta alternativa també comportarà l’eliminació total de la pista de tot terreny. 

 

- Necessitat de canalitzar el torrent del Mal en una longitud de 400 m. 

 

 

Pel que fa al tema econòmic, el pressupost aproximat de la obra serà el següent: 

 

Pressupost =1.413.001 + 2.548,58 * 400 + 954.930 =     3.387.363 u.m. 

 

Realització del Projecte i Direcció d’obra (3%) =           72.973 u.m. 

 

Control de Qualitat  (5%) =        121.622 u.m. 

 

Llicències (2,6%) =         63.243 u.m. 

 

 

Total            3.645.201 u.m. 

  

 

B.4. Tercera alternativa d’implantació 

 

En aquesta tercera alternativa la nova plataforma dinàmica s’ubicarà a la part nord del 

complex d’IDIADA just per damunt de la carretera general. 

 

En aquesta alternativa existirà un cost extra a tenir en compte consistent en la excavació de 

les argiles existents en aquesta zona i en el transport de terres de préstec des de l’exterior. 

Concretament, un terç de la totalitat de la superfície afectada per la nova infrastructura 

contindrà argiles expansives a excavar. 

 

S’estimarà un cost d’excavació de les argiles i posterior reompliment de 190.986 u.m. 
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En l’aspecte de la confidencialitat, aquesta opció és la millor de les plantejades ja que en 

principi no s’hauria de fer cap tipus d’inversió ja que el “Bosc Gran” garanteix aquest 

aspecte.  

 

Pel que fa al tema econòmic, el pressupost aproximat de la obra serà el següent: 

 

Pressupost = 1.413.001 + 190.986  =      1.603.987 u.m. 

 

Realització del Projecte (3%) =            48.120 u.m. 

 

Control de Qualitat  (5%) =            80.199 u.m.  

 

Llicències (2,6%) =               41.704 u.m. 

 

 

Total         1.774.010 u.m. 

 

 

B.5. Quarta alternativa d’implantació 

 

La quarta alternativa de les plantejades consistirà en la disposició de la nova plataforma 

dinàmica en la zona nord est del complex d’IDIADA. 

 

La implantació de la pista en aquesta zona suposaria haver d’assumir el cost d’una nova 

pista de soroll així com el cost d’un nou banc out-door. 

 

S’haurà de donar una rellevància important en aquesta alternativa al fet que molta part de 

l’excavació sigui en roca, amb el seu increment de cost, i a què l’accés a la zona de les 

pistes es faci per sobre de la riera. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és la disposició exacta de la pista conjuntament amb els 

límits de la mateixa per tal de conservar espais estratègics per al futur i per tal de respectar 

els pous i dipòsits d’aigua existents a la zona. 

 

Cost excavació de la roca: 114.592 u.m. 
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Cost de l’accés per sobre de la riera: 101.990 u.m. 

Cost d’un nou banc out – door : 76.394 u.m. 

Cost d’implantació d’una nova pista de soroll: 66.957 * 1,19 * 1,28 =  101.989 u.m. 

 

 

Pel que fa al tema econòmic, el pressupost aproximat de la obra serà el següent: 

 

Pressupost = 1.413.001+114.592+101.990+76.394+101.989 =  1.807.966 u.m. 

 

Realització del Projecte (3%) =                54.239 u.m. 

 

Control de Qualitat  (5%) =              90.398 u.m. 

 

Llicències (2,6%) =                     47.007 u.m. 

 

 

Total                 1.999.607 u.m. 

 

 

B.6. Cinquena alternativa d’implantació 

 

La cinquena i última de les alternatives consistirà en ubicar la nova plataforma dinàmica fora 

de les instal·lacions d’ IDIADA AT. 

 

Aquesta opció pot adoptar diferents variants segons l’ubicació exacta de la nova pista. A 

continuació es detallen les zones fora d’IDIADA on es planteja la nova implantació. 

 

 

B.6.1. Polígon industrial de l’Albornar 

 

a) Avantatges : la zona ja està destinada a la indústria amb terrenys majoritàriament 

comprats per l’INCASOL. Un altre aspecte a favor d’aquesta alternativa seria que la 

zona està allunyada de les zones d’ habitatges, cosa favorable pel tema del soroll. 
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b) Inconvenients: seria necessari comprar aproximadament uns 56.000 m2 de terreny 

addicionals (segons INCASOL el cost dels terrenys ascendirà a 1.050.423 u.m.), 

requalificar-los  i tornar a modificar el Pla Parcial del polígon (tràmit administratiu 

força llarg tot plegat). A més, caldria destinar molts recursos a la confidencialitat ja 

que hi hauria edificis contigus en la zona industrial i el camp visual des del pont de 

l’autopista permetria observar la citada zona.  

 

 

B.6.2. Sud d’IDIADA, zona compresa entre les rieres 

 

a) Inconvenients: per tal de poder portar a terme aquesta opció seria necessari comprar 

o expropiar la totalitat de la superfície necessària (aproximadament uns 170.000 m2 ) 

i requalificar-la. A més, la zona seria propera a zones habitades (< a 1 Km), cosa 

perjudicial tenint en compte l’aspecte del soroll emès pels vehicles fent les proves. 

 

 

B.6.3. Sud d’IDIADA, zona compresa pel camp d’aviació 

 

a) Inconvenients: principalment els problemes seran els mateixos que en l’opció 

anterior, agreujats pel que fa als sorolls per la situació encara més propera a la 

població de Santa Oliva. 

 

B.7. Alternativa escollida 

 

Primerament i a l’hora d’adoptar la millor de les alternatives plantejades es començarà per 

descartar l’opció d’ubicació de la nova pista a fora del complex d’IDIADA per l’elevat preu 

dels terrenys, per les infrastructures annexes a disposar per la confidencialitat, per la 

problemàtica del soroll degut a la proximitat de’habitatges i pel llarg període de temps que 

transcorreria fins a l’inici de les obres degut als tràmits administratius de compra i 

requalificació de terrenys.  

 

Un altre aspecte a tenir en compte per eliminar aquesta alternativa, és que seria la opció 

menys atractiva pel client al tractar-se d’una instal·lació fora del complex de pistes ja 
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existent; per tant, els serveis de què disposa dins el complex no estarien disponibles a peu 

de pista. 

 

Considerant la primera i la segona alternatives s’arribarà a la conclusió de que es tracta de 

dues opcions atractives pel fet de que s’obtindria una superfície total de plataforma dinàmica 

molt gran i que es diferenciaria en una mesura considerable dels possibles competidors en 

un futur. 

 

L’aspecte que fa que aquestes dues alternatives considerades perdin molts punts a l’hora de 

la seva realització final és la despesa a realitzar en obra civil per tal de canalitzar part del 

torrent del Mal. 

 

A més, el fet de que la nova infrastructura hagi de mantenir el mínim de variació en el temps 

de la seva superfície fa que la opció perdi alguns enters i generi desconfiança pel fet de que 

passi una riera per sota seu. 

 

Tenint en compte doncs l’elevat cost de la inversió, tant l’alternativa 1 com l’alternativa 2 

quedaran totalment descartades per l’elevat cost que comporten tenint en compte que 

existeixen altres opcions igualment vàlides i amb una inversió a realitzar molt menor. 

 

Finalment, i després d’haver descartat les alternatives 1, 2 i 5 es considerarà l’execució de 

les alternatives 3 i 4. 

  

Cal dir que les dues alternatives són totalment vàlides, però s’ha de recalcar que la 

alternativa 3 té un cost més reduït. Aquest fet serà degut a que en la alternativa 4 s’haurà de 

variar de lloc, i per tant implantar de nou, la pista de soroll i banc out – door. 

 

La opció d’implantació més econòmica que es podrà realitzar consistirà doncs en la 

proposada per la alternativa 3. Aquesta opció per la seva banda requerirà de l’excavació de 

les argiles expansives i posterior reompliment per tal de que no es produeixin alteracions en 

la superfície de la futura plataforma dinàmica. 

 

L’alternativa escollida doncs serà la número 3, i consistirà en la ubicació de la nova 

plataforma dinàmica en la part nord del complex d’IDIADA just per damunt de la carretera 

general. 
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C. ANNEX DE TOPOGRAFIA 

 

C.1. Introducció 

 
L’objecte d’aquest apartat consistirà en la definició dels treballs de topografia necessaris per 

a la materialització sobre el terreny i determinació de les coordenades XYZ per tècniques 

GPS, de les bases de replanteig necessàries per a l’aixecament taquimètric de la zona a 

estudiar durant la redacció del projecte Plataforma Dinàmica “ B “, així com per a la posterior 

execució de l’obra. 

 

Es faran servir les bases de replanteig existents a la zona i utilitzades en altres obres. 

Aquestes bases, anomenades V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 i V-6, es realitzaran mitjançant 

projecció U.T.M i anamorfosis lineal. 

 

 

C.2. Descripció del procediment realitzat 

 
Per començar es va realitzar l’aixecament de la carretera general existent on s’ha de 

connectar el projecte que ens ocupa, així com les obres de drenatge, i punts per comprovar 

l’exactitud de la cartografia facilitada per la propietat. 

Per aquest motiu es va col·locar una base auxiliar des de  la base V-5 i orientant a V-4. Les 

observacions angulars es varen realitzar mitjançant la regla de Bessel, i les distancies es 

varen mesurar reiteradament als dos sentits de l’eix. A mes, com a comprovació final es van 

donar coordenades XYZ mitjançant tècniques GPS. De les dades obtingudes es comprova 

que existeix una diferència entre el pla  de comparació de la cartografia i el de les bases de 

replanteig (realitzades amb posterioritat a la cartografia) de aproximadament 25 cm. Es per 

això que per mantenir les cotes de la cartografia existent es decideix de baixar 25 cm les 

cotes de les bases V-1, V-2, V-3, V-4, V-5  i V-6. 

Posteriorment es va procedir a reconèixer i materialitzar sobre el terreny 11 bases de 

replanteig, anomenades BR-1, BR-2, BR-3, BR-4, BR-5, BR-6, BR-7, BR-8, BR-9, BR-10 i 

BR-11 que serviran per a l’execució de les obres. Aquestes bases han estat col·locades de 

manera que es pugui garantir la seva permanència en el terreny el màxim de temps possible 
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i quedant fora de l’àmbit d’influència de les obres. S’ha intentat que la distància de les 

mateixes no sobrepassi els 250 m, però la dificultat del terreny ha determinat aquesta 

distància. La senyalització de les bases s’ha dut a terme amb claus tipus “Geopunt”,  “Spit”  i 

varetes de ferro rebudes amb formigó. A aquestes bases s’han donat coordenades XYZ 

mitjançant tècniques de GPS diferencial. Situant l’estació de referència en V-6, s’han 

comprovat les coordenades de V-5, V-4 i V-3, així com s’ha donat coordenades a les bases 

anteriorment esmentades. Per això s’ha fet servir la tècnica de posicionament diferencial 

estàtic, havent estat els temps de lectura mínims de 10 minuts, el número de satèl·lits mínim 

de 5, i el PDOP de 2,5. Pel que fa al càlcul, s’ha fet servir una màscara d’elevació de 15º.  

 

 

C.3. Anivellació de les bases de replanteig 

 

L’altitud de les bases de replanteig  s’ha  donat mitjançant les tècniques GPS anteriorment 

esmentades. Aquestes altituds tenen una precisió vàlida pels treballs de redacció d’aquests 

projecte, però donades les especials característiques de l’obra a executar, es mostren 

absolutament insuficients. Es per això que una vegada començada l’execució de les obres  i 

esbrossat el terreny s’haurà de fer una anivellació geomètrica d’aquestes i d’altres bases 

que es puguin col·locar. Aquest treball s’haurà de fer amb un nivell geomètric de precisió, 

amb micròmetre òptic de plaques plano paral·leles,  mires de divisió de dobles mil·límetres, i 

observacions màximes de 50 metres. Partint de la cota de la base BR-6 s’haurà de fer una 

anivellació fins a la següent  base amb anada i tornada, i error de tancament màxim de 1 

mm. A partir de la cota obtinguda a la base tornarem a fer el mateix amb la següent base, i 

així successivament per totes les bases, fins tornar a tancar a BR-6. 

 

 

C.4. Presa de dades 

 

A partir d’aquestes bases s’ha realitzat un aixecament taquimètric de la zona de connexió 

del projecte amb la “General Road”, així com de les quatre obres de drenatge que ens 

poden afectar. 

 

- Aixecament de les línies blanques exteriors i central de la “General Road”, així com de 

l’extrem de l’aglomerat. 
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- Tapes de serveis existents. 

- Cunetes. 

- Entrada i sortida de les obres de drenatge, així com dimensions d’aletes, diàmetre i      

emmarcats. 

 

 

C.5. Aparells utilitzats 

 

Per als treballs de camp s’ha fet servir una estació total servo assistida GEODIMETER S-

610 amb plataforma per pilars de centrat forçós  i un GPS  TRIMBLE monofreqüència model 

4600LS. Pels treballs de gabinet s’ha fet servir els programes TOPOGRAF, TOPACK , MDT 

i GP SURVEY pel càlcul en post procés de les dades GPS. 
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D. ANNEX DE GEOLOGIA I GEOTECNIA 

 

D.1. Antecedents 

  
Com a conseqüència de la construcció de la pista d’alta velocitat, l’any 1993 es va realitzar 

un estudi de les argiles expansives que es troben en aquest terreny determinant que tenen 

una important pressió d’inflament, concretament de 2,52 Kg/cm2. 

 

L’any 1999 es va realitzar un altre estudi, en aquest cas, l’estudi es va realitzar en els 

terrenys on s’ubicarà la nova pista, determinant la presència d’argiles terciàries a poca 

profunditat de la zona Nord – Est, i determinant a grans trets la presència de graves cap a la 

zona Oest dels citats terrenys. 

 

 

D.2. Campanya de reconeixement realitzada en l’actualitat 

  
S’han realitzat 3 cates mecàniques en la zona Oest de la futura pista, obtenint els següents 

resultats: 

 

- Primer nivell de terra vegetal amb gruix de 30 a 50 cm. 

- Seguidament s’obté un nivell de graves calcàries on es distingiran còdols amb unes 

dimensions variables d’entre 5 i 7 cm constituïts per matriu sorrenca fina o llimosa. 

- Finalment es distingirà una crosta de conglomerat calcari ben cimentat amb còdols 

que tindran un diàmetre que oscil·larà entre els 6 i els 8 cm de diàmetre. 

 

Cal dir també que per tal de tenir una informació fiable i de primera mà es tindran en compte 

les dades obtingudes en l’estudi de reconeixement del terreny realitzat l’any 1999 per la 

seva extensió i amplia definició del terreny. 

 

 

D.3. Descripció del terreny segons l’estudi geotècnic  
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D.3.1. Característiques del subsòl 

 

Per tal d’establir les principals característiques del subsòl s’han tingut en compte 12 

sondeigs mecànics amb profunditats variables d’entre 5.2 i 9.8 metres, i l’excavació de 9 

cates  amb profunditats compreses entre els 0.5 i els 1.7 metres. 

 

Els assaigs que s’han realitzat amb les mostres consistiran en la determinació de humitat, 

densitat seca, límits d’Atterberg, contingut de fins i contingut d’argiles. Per aquests motius es 

realitzaran assaigs de sedimentació, assaigs d’identificació per tal d’obtenir els valors mitjos, 

assaigs d’inflament en les argiles i assaigs de compactació Proctor Normal i CBR. 

 

El procediment per als assaigs d’inflament ha consistit en aplicar una pressió vertical de 

0.125 Kg/cm2 i a continuació saturar la proveta. Es va medint l’inflament que es produeix 

fins que s’estabilitza, essent aquest l’anomenat “inflament lliure”. Posteriorment s’aplicarà 

una pressió vertical creixent en escalons. Al valor de la pressió vertical per al que es 

recupera el volum inicial de la proveta es denominarà “pressió d’inflament”. 

 

Tenint en compte les dades obtingudes en aquestes exploracions, s’afirmarà que 

l’emplaçament està format per un recobriment de materials quaternaris disposat sobre un 

substrat terciari constituït per argiles potencialment expansives. En el recobriment quaternari 

predominen principalment les graves amb trams cimentats irregulars existint també zones 

d’argiles i d’arenes. 

 

Un aspecte a destacar i de vital importància és que en cap dels sondejos s’ha detectat el 

nivell freàtic fins a les profunditats màximes explorades, per lo que es creu que aquest es 

bastant profund. 

 

 

D.3.2. Materials quaternaris 

 

Els materials quaternaris englobaran les graves amb crostes calcàries i nivells de 

conglomerat calcari intercalats així com argiles i arenes. 

En els punts estudiats, el sòl amb material quaternari té un contingut variable d’arena, força 

argila i ocasionalment vetes centrimètriques argiloses. Per la seva banda, les graves són 

molt denses arribant a estar cimentades en alguns trams irregulars. 
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D’acord amb els assajos de laboratori realitzats s’obtenen els següents valors mitjos de les 

graves: 

 

- Densitat seca natural: 2.16 g/cm 

- Humitat natural: 5.5% 

- Contingut de fins: 23% 

- Densitat seca màxima (Proctor Normal): 2.21g/cm3 

- Humitat òptima (Proctor Normal): 7,0% 

- Índex CBR: major de 50, per densitats seques iguals o majors que la màxima Proctor 

Normal 

 

Cal dir que les graves seran un material del tot tolerable i apte per a realitzar possibles 

reompliments de terra. 

 

D’acord amb els assajos de laboratori realitzats s’obtenen els següents valors mitjos per a 

les arenes argiloses o llimoses: 

 

- Densitat seca natural: 1.78 g/cm3 

- Humitat natural: 14.1% 

- Contingut de fins: 41% 

- Límit líquid: 34 

-  Índex plasticitat: 12 

- Potencial expansiu irrellevant 

 

Tenint en compte els resultats obtinguts, aquestes arenes es poden considerar un sòl 

tolerable. 

 

Cal mencionar també dins d’aquest apartat que han aparegut argiles llimoses quaternàries 

en algunes bosses aïllades intercalades dins de la massa de les graves de tot 

l’emplaçament. 

 

Es tractarà d’argiles llimoses quaternàries de baixa plasticitat (evitar confondre-les amb les 

terciàries que són més plàstiques) amb força arena i força grava. D’acord amb els assajos 

de laboratori realitzats s’han obtingut sobre el mencionat producte les següents dades: 

 

- Densitat seca natural: 1.69 g/cm3 
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- Humitat natural: 15.4% 

- Contingut de fins: 61% 

- Contingut menor de 2 micres: 2% 

- Límit líquid: 28 

- Índex de plasticitat: 8 

- Densitat seca màxima (Proctor Normal): 1.79 g/cm3 

- Humitat òptima (Proctor Normal): 14.9% 

 

Tenint en compte les dades obtingudes es pot afirmar que el potencial expansiu del compost 

és irrellevant.  

 

 

D.3.3. Materials terciaris 

 

El principal material de tipus terciari que es podrà distingir en la zona estudiada seran les 

argiles terciàries expansives. 

  

A continuació és mostren les seves característiques més rellevants: 

 

- Densitat seca natural: 1.66 g/cm3 

- Humitat natural (w): 23.5% 

- Contingut de fins: 97% 

- Contingut menor de 2 micres: 41% 

- Límit líquid: 54 

- Límit plàstic (LP): 23 

- Índex de plasticitat: 31 

- Relació mitja w/LP: 0.99 (valor molt proper al considerat d’equilibri (0.97)) 

- Inflament mitjà : 4.0% 

- Pressió d’inflament mitjà: 2.52 Kg/cm2 

- Paràmetres resistents de pic: angle de fricció de l’ordre de 21º a 23º i cohesió d’entre 

1.1 i 2.5 Kg/cm2 

 

Serà necessari tenir molt en compte el potencial expansiu d’aquest compost. 
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D.4. Clima de la Zona 

 

Per tal de poder estudiar la influència del clima en la expansivitat de les argiles s’utilitzarà 

l’índex Thornthwaite (IT) que és una mitja ponderada del balanç global actual entre 

precipitacions i evapotranspiració.  

 

El mencionat índex pren el valor de –13 per la zona del Baix Penedès, (comarca on es 

realitzarà la implantació de la nova pista) i cal dir que des del punt de vista d’expansivitat del 

terreny, els valors més perjudicials variaran entre l’interval de –20 a 20. D’aquesta manera 

serà de gran importància el fet de prendre les precaucions adequades d’impermeabilització 

en la obra per tal de que el subsòl expansiu oscil·li el més a prop possible del punt 

d’equilibri. 

 

 

D.5. Conclusions i actuacions a realitzar 

 

D.5.1. Neteja del Terreny 

 

Primerament i abans de l’inici de les excavacions i reompliments generals es procedirà a la 

retirada de les restes d’edificis agrícoles, piles de pedres, petits murs, vegetació, arbres i 

qualsevol altre material en males condicions que es pugui detectar. 

La terra vegetal es retirarà de tot l’emplaçament i s’emmagatzemarà per ser utilitzada en 

futures revegetacions. 

 

 

D.5.2. Excavacions Generals 

 

Les excavacions es realitzaran amb mitjans convencionals a excepció dels nivells de 

conglomerat existents intercalats en el recobriment quaternari que probablement hauran de 

ser picats. S’estima que el volum a picar serà de l’ordre del 15%. 

 

Els materials excavats en l’emplaçament es podran classificar en quatre categories: 
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1) Seleccionat: material procedent de les graves quaternàries excavades que no tinguin 

pràcticament pedres amb unes dimensions superiors a 30 cm. Aquest material es 

podrà utilitzar en els reompliments seguint els criteris de l’apartat corresponent. 

 

2) Tot-ú tolerable: s’obtindrà de l’excavació dels nivells de conglomerat o zones locals 

de graves amb excés de pedres majors de 30 cm  (barreja de diversos compostos 

que es consideraran conjuntament com a un mateix producte). Aquests materials no 

seran aprofitats per a possibles reompliments donada la necessitat en aquesta obra 

d’assegurar que aquests siguin de molt bona qualitat (major que en obres de 

carreteres). 

 

3) Terres tolerables o sòls tolerables: materials corresponents a arenes argiloses i a 

argiles quaternàries marrons. Aquest tipus de terres podran ser utilitzades en els 

reompliments a realitzar sempre i quant es controli molt curosament la seva posta en 

obra i la seva compactació. 

 

4) Inadequat: terres procedents de l’excavació de les argiles terciàries expansives. 

Quedarà totalment prohibida la seva utilització en reompliments de terra.  

 

Com es pot comprovar en els punts especificats, a excepció de l’àrea amb argiles 

expansives, les terres seran de tipus quaternari. Un cop s’hagi realitzat la corresponent 

excavació, els materials seran compactats en la seva superfície amb 5 passades de 

compactació vibrant de més de 8 tones de pes estàtic. 

 

 

D.5.3. Tractament de la zona d’argiles expansives 

 

En aquest punt cal esmentar que s’han tingut en compte criteris conservadors en l’estimació 

dels aixecaments màxims  potencials que podria tenir la pista en la zona d’argiles 

expansives degut a la importància de l’estabilitat que haurà de tenir el ferm. 

El càlcul d’aquest procés s’ha realitzat dividint l’espessor del terreny i avaluant l’aixecament 

de cada un d’aquests espessors segons l’expressió següent: 

 

Càlcul de l’expansivitat del terreny: 
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li = -Hi . f . Ri . γh . (log hf – log hi) 
 

Eq. D.5.3 

 

On : 

 

- Hi = espessor de la mostra 

- f = factor d’esquerdament (0,8) 

- Ri = factor de reducció (s’avalua per cada mostra en funció de la pressió aplicada i la 

pressió mitja d’inflament, PH = 2.52 Kg/cm2 

- γh = Índex de deformació per succió (0.077) 

 

El material de substitució que es disposarà sota de la capa final d’asfalt de la plataforma 

dinàmica serà inert i de densitat mínima igual a 2,0 g/cm3  

En la taula que es mostra a continuació es presenten els resultats dels càlculs expressats 

com els aixecaments màxims potencials del futur paviment de la plataforma dinàmica per 

diferents espessors creixents de substitució del terreny expansiu.  

 

 

Espessor de terreny substituït sota el 

paquet del ferm (m) 

Aixecaments màxims a llarg termini (cm) 

Nul 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3.0 

8.8 

5.7 

3.5 

1.9 

0.9 

0.4 

0.1 

 

Taula D.5.3.1 

 

La solució que s’adoptarà consistirà en substituir 2.5 metres del terreny expansiu sota la 

base del paquet del ferm. 

En aquestes condicions, l’aixecament potencial màxim estimat serà menor a 0.5 cm, la qual 

cosa unida a l’efecte de matalàs dels 2.5 metres de material de substitució indica que les 

potencials deformacions diferencials en distàncies curtes per efecte de l’expansivitat serien 
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pràcticament menyspreables. 

 

El procés d’excavació de la zona amb argiles terciàries es realitzarà en dues fases per tal de 

deixar a l’aire el menor temps possible la superfície final excavada en la cota 124 (veure 

plànols), d’aquesta manera s’optarà per realitzar una primera excavació fins a la cota 124.5, 

i posteriorment es procedirà a retirar el mig metre restant d’una manera ràpida abans 

d’estendre la primera tongada de reompliment de substitució. 

 

En el cas de que es produïssin pluges intenses durant el procés d’excavació de les argiles i 

s’acumulés aigua en algun punt mort, aquesta serà bombejada immediatament, i en el cas 

de que s’arribés a donar el cas de que l’aigua altera la superfície final de la sobreexcavació, 

l’espessor humit d’argila serà retirat. 

 

 

D.5.4. Reompliment de substitució 

 

El material que s’utilitzarà en el reompliment de les zones excavades serà insensible a 

l’aigua, relativament poc permeable i s’haurà de compactar molt bé en la totalitat del seu 

espessor.  

En aquest apartat també es tindran en compte el compliment de les següents condicions: 

 

- S’utilitzarà grava arenosa o arena de la millor qualitat possible  dins dels materials 

disponibles en l’emplaçament. El material serà de tipus terraplè i s’evitaran les  

pedres més voluminoses. 

- Cada tongada es compactarà fins a aconseguir densitats seques més grans que el 

103% de la màxima obtinguda en els assaigs Proctor Normal realitzats amb mostres 

representatives del material realment empleat. 

- L’altura de cada tongada de reompliment a disposar no superarà els 30 cm. 

 

Un cop s’hagi dipositat la totalitat del reompliment de substitució la superfície serà 

impermeabilitzada. 

L’alternativa que es portarà a terme per tal de complir aquesta especificació consistirà en la 

disposició d’una membrana plàstica de polivinil no inferior a 1 mm d’espessor. 

Abans de la disposar aquesta membrana s’escamparà per l’esplanada un espessor de 3 a 4 

cm d’arena compactada amb almenys 5 passades de compacte de més de 8 tones. 
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Una vegada estigui disposada la membrana de polivinil es col·locarà sobre aquesta una 

capa molt permeable com a primera part del paquet del ferm. Aquesta capa serà constituïda 

per una primera capa de 10 cm d’espessor d’arena neta i una subcapa d’almenys 20 cm de 

tot-ú artificial molt net i permeable. 

 

Serà del tot aconsellable durant la construcció de la pista el fet de registrar i recopilar amb 

suficients plantes i perfils detallats l’obra real executada i les seves incidències principals. 

Serà també convenient marcar punts sobre el ferm  per al control de les seves possibles 

deformacions a llarg termini mitjançant topografia d’alta precisió. 

 

 

D.5.5. Reompliment de l’àrea sud-est 

 

Primerament i després de la neteja i sanejaments puntuals del terreny, la superfície natural 

resultant es recompactarà amb tres o quatre passades de compacte vibrant de vuit tones 

com a mínim. 

 

La major part del material disponible per al reompliment seran graves quaternàries del propi 

emplaçament o rodalies. El material serà del tipus terraplè, per la qual cosa no hi haurà 

d’haver pedres ni més del 30% de rocs superiors a 2 cm.  

En el reompliment d’aquesta zona també s’hauran de tenir en compte les següents 

especificacions: 

 

- En cada tongada s’obtindran densitats seques majors del 103% de la màxima 

Proctor Normal. 

- La altura de cada una de les tongades de material afegit no superarà els 30 cm. 

- Els camions que transportin el material es descarregaran de forma que el marge de 

la pila quedi a una distància mínima de 1,0 metres del marge superior de la tongada 

d’execució. 

- Es retiraran o trossejaran mitjançant un martell picador totes les pedres majors de 25 

cm. 

- Es controlarà la humitat del material de reompliment i es corregirà de manera que 

estigui compresa entre el 7% i el 10%. 

- Cada tongada de material de reompliment es compactarà amb 7 passades de 

màquina vibrant d’almenys 8 tones. 
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Els terres quaternaris tolerables requeriran d’un grau de compactació més elevat que les 

graves, per aquest motiu, el control i verificació de requisits en aquest tipus de terres haurà 

de ser molt important. 

En els materials quaternaris tolerables s’haurà de tenir en compte també que en cada 

tongada s’hauran d’obtenir densitats seques superiors al 103% de la màxima Proctor Normal 

i que l’altura de cada tongada de material de reompliment d’aquest tipus no serà superior a 

25 cm. 

 

Dels aspectes exposats anteriorment, es destacarà que en la coronació del terreny 

s’utilitzarà exclusivament grava quaternària sense pedres.  
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E.  ANNEX HIDROLOGIA I DRENATGE 
 

E.1. Introducció 

 

En aquest apartat s’estudiaran els paràmetres hidrològics i es definiran els elements de 

drenatge que formaran part de la Plataforma dinàmica B. 

A continuació es mostren les funcions principals a realitzar pels elements de drenatge i les 

solucions principals adoptades: 

 

- Recollida i intercepció d’aigua de l’exterior de la plataforma: Això es realitzarà 

mitjançant cunetes de coronació de desmunt revestides i drens perimetrals. 

- Recollida i conducció fins a punts de desguàs: Es realitzarà mitjançant drenatge 

subterrani amb drens longitudinals de 200 mm de diàmetre i separats una distància 

de 20 metres els uns dels altres. 

 

S’ha considerat oportú el fet de conèixer les dades pluviomètriques de la zona, per aquest 

motiu, s’han consultat les dades publicades en el llibre “Precipitaciones Máximas de España”  

de  F. Elias, concretament prenent les dades de l’Estació pluviomètrica de Salomó, que serà 

la més propera de la zona. 

 

Tenint en compte que els elements de drenatge es dimensionaran per a un període de 

retorn de 10 anys s’adoptarà el valor de precipitació màxima diària previsible per a  aquest 

període de retorn. La dada concreta es la següent: 

 

Pd = 119.7 mm 
 

El càlcul dels cabals a desaiguar per la xarxa s’efectuarà mitjançant el mètode 

hidrometeorològic: 

 

Q = (C . I t .A) / 3000 
Eq. E.1 

 

On:  

C = Coeficient d’escorriment. 



Annexes 

 

50

It (mm/h) = Intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i a un 

interval igual al temps de concentració. 

 A (m2) = Superfície total d’aportació al col·lector. 

  

 

E.2. Drens longitudinals a disposar 

 

Per al càlcul de les aportacions a cada un dels drens longitudinals s’ha seguit la “Propuesta 

de Nueva Instrucción Española sobre Drenaje Subterraneo de Carreteras” 

 

Seguint l’Esborrany de llei esmentat, obtenim que per un tràfic “T1” i una zona climàtica “Z3” 

com tenim al present projecte, el coeficient assignat es C = 1,2. 

 

La fórmula per al càlcul del cabal unitari d’aigua que penetra al ferm es: 

 

Q = C x f(N) 
            Eq. E.2 

 

On: 

Q (m3/h/m) = Cabal unitari per longitud de dre. 

f(N) = Funció depenent del tipus de paviment i de l’amplada de la superfície a drenar (0,10). 

D’aquesta forma s’obté:  

 

Q = 0,10 x 1,2 = 0,12 m3/h/m = 0,033 l/s/m 

 

Finalment el valor adoptat ha estat 0,035 l/s/m. 

 

 

E.3. Solució Adoptada 
 

Les principals solucions adoptades seran les següents: 

 

En primer lloc es projectaran cunetes de guarda per a coronació de desmunts, com a 

element d’intercepció de les aigües exteriors a la plataforma, les quals es conduiran a les 

cunetes existents aigües avall, o directament a les obres de drenatge existents.  
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Per altra banda s’efectuarà la recollida de les aigües dels talussos i de les zones 

d’escapament mitjançant drens perimetrals, els quals no connectaran de forma directa amb 

els drens propis de la plataforma principal. 

 

En segon lloc s’evacuaran les aigües recollides a l’interior de la plataforma, 

i que penetraran en l’asfalt de la superfície degut a la planitud de la plataforma. 

 

Per tal d’evacuar aquestes aigües, un cop s’hagin excavat les terres corresponents, es 

conformarà el fons de l’excavació realitzant una sèrie de pendents que formaran una 

consecució de formes piramidals amb pendent de l’1%. 

El terreny del fons d’excavació serà del tipus tot – ú i no permetrà que l’aigua penetri a 

l’interior del sòl. D’aquesta manera, l’aigua circularà al llarg de la pendent fins arribar al final 

de la mateixa on hi haurà un dren longitudinal que realitzarà la corresponent evacuació. 

 

En la zona d’argiles expansives el procediment serà el mateix. L’únic aspecte que variarà 

serà que es disposarà una membrana plàstica de polivinil a sobre de les pendents 

establertes per tal de que no es pugui infiltrar aigua a la zona de les argiles.  

 

La xarxa de drenatge longitudinal es realitzarà mitjançant drens longitudinals de P.V.C. de φ 

200 mm, separats una distància de 20 metres. Com elements de connexió dels diferents 

drens es projectaran arquetes de registre, situades sempre fora de les zones d’escapament. 
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F. ANNEX DE L’ESTUDI DEL TRAÇAT 
 

F.1. Introducció 
 
En aquest apartat de la memòria es descriurà geomètricament la Plataforma Dinàmica, que 

se situarà en la part nord-oest del complex Idiada i que s’orientarà d’oest a est.  

 

La Plataforma Dinàmica B constarà dels següents elements: 

 

• Carril d’accés que connecta amb la carretera general a l’alçada de l’inici de la recta 

nord. En aquest carril es farà una plaça circular per a permetre el gir dels vehicles en 

la zona més pròxima a l’enllaç amb la General Road. La longitud total d’aquest ramal 

és d’aproximadament 300 m. 

  

• Con d’accés, a la part central de la pista. Té forma de trapezi amb una longitud de 

400 m i una amplada que varia linealment. En la zona de connexió amb el carril 

d’acceleració té una amplada inicial de 15 m i al final, en la zona de connexió amb la 

zona trapezial, una amplada de 100 m. 

 

• Zona trapezial, de grans dimensions i situada al final de la pista. Aquesta part té 

forma de trapezi, amb el costat oest recte i el costat est circular de radi 300 m. En 

aquesta zona s’hi podrà inscriure un cercle de radi 150 m. 

  

Dos ramals d’acceleració de vehicles (nord i sud), un a cada extrem de la pista que 

connecten el carril d’accés amb la zona circular. Aquest carrils tenen una longitud de 400 m  

cadascun i tenen com a finalitat permetre l’acceleració dels vehicles abans d’accedir a la 

zona circular de la pista.   

 

També es tindrà en compte l’execució de diverses motes de terres de diferents alçades i 

situades al voltant de la Plataforma Dinàmica B .  

 

 

F.2. Traçat de la plataforma dinàmica B 
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F.2.1. Traçat en planta 

 

Per a la definició en planta de la Plataforma Dinàmica B s’han adoptat 5 eixos bàsics que 

són els següents: 

 

Eix 1 (9.1): Constitueix l’eix de simetria de la pista i defineix la seva planta en les zones 

circular, trapezoïdal i carril d’accés. Està constituït per una alineació recta de 1.050 m i té el 

seu inici a la part final de la pista. 

Eix 2 (9.2): Defineix en planta l’anomenat Ramal d’Acceleració Nord i està constituït per una 

alineació circular de radi 700 m seguit per una alineació recta. 

Eix 3(9.3): Defineix en planta l’anomenat Ramal d’Acceleració Sud i té les mateixes 

característiques geomètriques que l’eix 2. 

Eix 4: Defineix en planta l’actual General Road en el tram en que es preveu la connexió 

entre a aquesta i la pista. Es composa d’una alineació circular de 155 m de radi, corba de 

transició i recta. 

Eix 5: Defineix en planta la zona circular del final de la pista i està constituït per una alineació 

circular de radi 300 m. 

 

A més, s’han adoptat altres eixos  auxiliars per a definir totalment en planta la Plataforma 

Dinàmica B: 

 

Eix 8: Defineix en planta la plaça circular de radi 18 m situada a l’inici del carril d’accés. 

Eix 9: Defineix en planta la vora exterior de la calçada del tram d’entroncament entre la 

General Road i el carril d’accés a la pista. Aquest eix està format per una alineació circular 

de radi 700 per permetre l’accés a la pista a una velocitat elevada.  

 

El ramal d’accés a boxes s’ha definit en planta mitjançant l’eix 10, que està constituït per tres 

alineacions circulars de radis 30, 10.000 i 30, successivament. 

 

En la connexió entre el carril d’accés i els dos ramals d’acceleració s’ha adoptat una corba 

circular de radi 700, que és la corresponent a una velocitat de projecte de 120 km/h.   

 

 

F.2.2. Traçat en Alçat 
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La Plataforma Dinàmica B té unes pendents longitudinal i transversal del 0% en totes les 

seves zones, excepte en la zona del carril d’acceleració que entronca amb la carretera 

general.  

 

Per tant, la cota de la rasant de la pista és única. Aquesta cota s’ha establert en la 128,75 m, 

optimitzant el moviment de terres. 

 

L’alçat de la plataforma s’ha definit amb els mateixos eixos que en planta. La rasant dels 

eixos 2, 3 i 5 és horitzontal amb cota 128,75 m. 

 

L’eix 1 en alçat té dues rasants. La rasant de les zones circular i trapezoïdal és totalment 

horitzontal a la cota 128,75. La rasant del carril d’acceleració és horitzontal en la zona de 

connexió amb la resta de la pista i amb un pendent del 0,491 % en la zona de connexió amb 

la General Road. Aquest pendent, de la cota de connexió i el peralt s’obté del deduït de 

l’entroncament de la carretera general: 

 

DEDUÏT D’ENTRADA 

 
    

EIX PRINCIPAL: 4,000 EIX DEDUÏT: 1,000 

PQ: 231,636 PQ: 1050,000 

Z EN L'EIX: 129,876 ACIMUT: 305,702 

Z EN DEDUÏT: 129,876 AMPLE: -8,078 

ACIMUT: 120,221   

PENDENT: -0,968   

PERALT: 2,000   

   PENDENT: 0,491 

   PERALT: -2,167 

   COTA: 130,051 

    

 

Taula F.2.2.1 

 

Per a l’acord parabòlic entre les dues rasants s’ha adoptat un Kv = 6.700 , que donada la 

petita diferència de pendents es considera suficient per a que es compleixin les condicions 

mínimes de visibilitat i estètica.  

 

La transició de peralt es fa en 100 m per a assolir ràpidament un pendent transversal del 
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0%.  

 

L’eix en alçat de l’eix 4 (General Road) s’obté del taquimètric de la zona d’entroncament que 

s’inclou en l’annex de topografia i cartografia. 

 

L’eix en alçat de l’accés de a boxes coincideix amb l’eix en planta. Consta de dues rasants, 

la primera és un pendent de l’1 % coincidint amb la rasant del voral no pavimentat del final 

de la pista. Mitjançant un acord parabòlic de paràmetre Kv = 1.200 enllaça amb una rampa 

del 3,5 % per arribar al final a cota del terreny. 

 

 

F.2.3. Seccions Transversals 

 

La Plataforma Dinàmica B està constituïda per una superfície pavimentada amb vorals no 

pavimentats de diferents dimensions segons la zona: 

 

Carril d’accés: consta de una calçada pavimentada de 8,50 m d’amplada, més dos vorals no 

pavimentats de 4 m a cada costat. 

Zona trapezoïdal: està formada per una calçada pavimentada de les dimensions 

anteriorment definides. A cada costat d’aquesta zona, en sentit longitudinal, hi ha vorals no 

pavimentats de 8 m d’amplada. 

Zona Circular: aquesta zona està pavimentada i té uns vorals no pavimentats de 8 m 

d’amplada en el costat nord i de 20 m en els costats est i sud. 

Carrils d’acceleració: formats per una calçada pavimentada de 8,50 m d’amplada i vorals no 

pavimentats de 4 m a cada costat. 

 

L’objectiu dels vorals de la pista és proporcionar una zona de frenada i seguretat . Per 

aquesta raó la seva superfície no està pavimentada, per no convertir-la en un part més de la 

pista. A més, no tindrà cap superfície ni obstacle que pugui danyar als vehicles o provocar 

que bolquin o que patinin.  

 

Per això, en tota la plataforma no existeix cap tipus de cuneta entre la calçada i el voral o 

dins del propi voral. Per altra banda, s’ha previst una petita berma d’aclarida d’1 m d’ample 

entre el final del voral no pavimentat i el peu dels talussos. 
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Els talussos adoptats en les zones de desmunt són  5 H : 2 V. S’ha seguit el criteri 

recomanat per l’estudi geotècnic en els talussos amb aflorament d’argiles i s’ha adoptat el 

mateix talús en tota l’obra per raons d’uniformitat. El talús en zones de terraplè és 3H:2V. 

 

 

F.3. Traçat de les motes 

 

F.3.1. Descripció i tipologia 

 

Com a obra complementària a la Plataforma Dinàmica B s’executaran una sèrie de motes al 

voltant de la pista de diferents alçades i tipologies. L’alçada de les motes es mesura 

respecte la cota del terreny. Les motes seran de terra i les d’alçada de 10 m tindran una 

plantació d’arbres en filera (Cupressocyparis Leylandi). 

 

 

 

MOTA LONGITUD ALÇADA TIPOLOGIA 

A 400 m 4 m Terres 

B 120 m 10 m Terres i plantació 

C 470 m 10 m Terres i plantació 

D 70 m 10 m Terres i plantació 

E 80 m 4 m Plantacions 

F 170 m 4 m Terres 

G 180 m 2 m Terres 

 

Taula F.3.1.1 

 

 

F.3.2. Definició Geomètrica 

 

La secció transversal de les motes varia en funció de l’alçada i la tipologia. Totes tenen en la 

part superior una amplada de 1 m. Les motes tenen talussos 5H:2V si estan fetes amb les 

argiles extretes de l’obra (motes A i F) i 3H:2V si estan fetes amb sòl tolerable (motes B,C, D 
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i F). La mota E està constituïda exclusivament d’una filera d’arbres encara que s’ha previst 

un petit gruix (0,50 m) de terres per a plantar-los. Aquests talussos s’adopten també en els 

extrems de la mota en sentit longitudinal.  

 

Les motes amb plantacions (B,C i D) tenen una secció especial. L’alçada de les terres serà 

de 6 m i la dels arbres serà com a mínim de 4 m. Estan provistes  d’un camí de servei de 3 

m d’amplada situat 2,50 m per sota de la coronació per tal de poder fer el manteniment. 

Aquests camins tindran un pendent del 12% en els extrems fins posar-se a cota del terreny. 

 

Per a definir les motes s’han utilitzats una sèrie d’eixos en planta. Les motes de terra s’han 

definit amb un sòl eix, mentre que les motes de terra amb plantacions tenen dos eixos en 

planta, un per al camí de servei i un altra per a la coronació de les motes. 

 

D’aquesta manera les motes B, C i D s’han dividit en dues per a facilitar els amidaments, 

encara que s’executaran de forma conjunta.  

 

 

MOTA EIX 

A 11 

B-1 12 

B-2 22 

C-1 13 

C-2 23 

D-1 14 

D-2 24 

E 15 

F 16 

G 17 

 

Taula F.3.2.1 

 

L’alçat de les motes s’ha definit a partir del terreny i considerant l’alçada mínima de 

cadascuna. 
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G. ANNEX D’ INSTAL·LACIONS I SISTEMES DE CONTROL 
 

G.1. Introducció 
 

En la infrastructura total de la Plataforma Dinàmica B serà necessària la disposició de les 

següents d’instal·lacions i sistemes de control per tal d’accedir a pistes: 

 

- Unitat emissora – receptora 

-  Semàfors 

- Barreres 

- Bucles inductius 

 

El sistema de detecció per la identificació del vehicle, serà del tipus radiofrequència i es 

basarà en una unitat emissora receptora enclavada en un dels costats de la pista i uns 

transceptors que portaran els vehicles en el lloc més adient per una bona detecció. 

 

La distància de detecció serà fins a 2,0 m amb un angle de 45º i tindrà una velocitat de 

comunicació de 16 bytes en 98 ms, capacitat suficient per transmetre el codi identificatiu de 

cada vehicle i amb l’avantatge de no haver d’aturar el vehicle per poder accedir a les pistes. 

 

 

G.2. Escomesa elèctrica 
 

Serà necessària la disposició de l’escomesa elèctrica per tal de poder subministrar l’energia 

necessària als diferents elements de control.  

Aquesta escomesa s’ubicarà en les proximitats de l’edifici de boxes i es realitzarà mitjançant 

una canalització paral·lela al vial d’accés a boxes des de la futura pista dinàmica. 

 

 

G.3. Elements que integren el sistema de control dinàmic 
 

G.3.1. Entrada 

 

- Bucle: Detecció presència vehicle. 
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- Antena Tiris (Inclourà el sistema de subjecció). 

- Caixa amb mòdul de radiofreqüència. 

- Semàfor verd/vermell per a l’autorització de pas. 

- Barrera de cancel·lació de pas. 

- Bucle: Detector sortida de vehicle. 

 

 

G.3.2. Sortida 

 

- Bucle: Detecció presència vehicle. 

- Antena Tiris (Inclourà el sistema de subjecció). 

- Caixa amb mòdul de radiofreqüència. 

- Semàfor verd/vermell per a l’autorització de pas. 

- Barrera de cancel·lació de pas. 

- Bucle: Detector sortida de vehicle. 

 

 

G.3.3. Caixa de Control 

 

- Ordinador amb entrades i sortides per a controla el sistema. 

 

 

G.4. Elements de les pistes 

 

G.4.1. Semàfors 

 

Els semàfors disposaran d’un llum verd i un altre vermell de 20 cm de diàmetre i alta 

lluminositat i seran controlats des de la Terminal de Control. El màstil de subjecció serà de 

1,8 m d’altura. 

 

 



Projecte d’implantació i acord de negoci de la Plataforma Dinàmica B              
 

 

61

G.4.2. Barreres 

 

Les barreres seran del tipus semiindustrial, i podran funcionar en mode automàtic o en mode 

manual des de la mateixa barrera. 

El temps de pujada del braç serà de 3”, i aquest portarà incorporat un sensor per pressió 

anticol·lisió. 

 

 

G.4.3. Captadors - Bucles (detecció de vehicles) 

 

Els detectors de presència de vehicles seran bucles inductius que aniran enterrats a la pista, 

i la seva missió consistirà en notar el pas d’un vehicle per la calçada. El primer dels bucles 

es trobarà just abans de la zona 1 de detecció (on es fa la lectura del codi d’usuari) i l’altre 

s’ubicarà després de la barrera mecànica. 

 

El captador de bucle d’inducció magnètica es composarà d’unes espires de cable embotides 

en el paviment, formant uns rectangles. En aquest cas particular, la longitud del rectangle no 

serà superior a 5 metres i la seva amplada serà d’un metre. 

 

La instal·lació dels bucles requerirà l’obertura d’una ranura d’uns 4-5 cm en el paviment, al 

llarg del rectangle que forma el bucle. El cable que formarà el bucle tindrà una secció de 1,5 

mm2 i estarà cobert de protecció.  

Instal·lat el cable es segellarà la ranura amb productes bituminosos tous doncs el captador 

s’ha de poder moure lliurament en el paviment sense trencar-se.  
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H. ANNEX DE SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 
 

H.1. Introducció 
 

En aquest apartat es definiran els elements que composaran els sistemes de senyalització 

horitzontal, vertical i abalissament segons la corresponent normativa de marques vials. 

 

 

H.2. Senyalització Horitzontal 

 

Entraran dins d’aquest apartat les marques necessàries per separar els carrils de circulació 

dins de la mateixa calçada, la senyalització dels vorals o les zones excloses al trànsit entre 

d’altres. 

 

 

H.2.1. Marques longitudinals discontínues 

 

M-1.1. Línia blanca discontínua de 0.10 m d’ample, traç de 5.00 m i vànol de 12.00 m, a 

utilitzar en vies amb VM>100 Km / h, la seva funció és la de separar els diferents carrils 

dintre la mateixa calçada, en cas de vies amb calçades separades 

 

M-1.11.  Línia blanca discontínua de 0.20 m d’ample, traç de 20 m i vànol de 4.00 m, a 

utilitzar en vies amb VM>100 Km / h. La seva funció es la delimitació del marge de la 

calçada. L’amplada de la marca vial no es contarà en la de la calçada.  

 

 

H.2.2. Marques longitudinals contínues 

 

M-2.5.  Línia blanca contínua de 0.20 m d’ample a utilitzar en  vies amb VM>100 Km/h, la 

seva funció és la de delimitar la vora esquerra de la calçada. 
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H.2.3. Marques de senyalització per a assaigs 

 

Cal esmentar també en aquest annex que hi hauran diverses marques al llarg de la 

plataforma dinàmica que correspondran als diferents tipus d’assaig que es puguin realitzar 

en aquesta pista. 

Les principals marques seran les següents: 

 

- Un cercle de 80 metres de diàmetre en el centre de la part circular de la plataforma. 

- Un cercle de 200 metres de diàmetre en el centre de la part circular de la plataforma. 

- Un cercle de 300 metres de diàmetre en el cercle de la part circular de la plataforma. 

- Quatre cercles de 80 metres de diàmetre en cada un dels extrems de la zona circular de 

la plataforma. 

- Marques d’eslàlom formades per 11 marques cada 36 metres + 5 marques cada 18 

metres. 

- Marques Beginned formades per 14 marques cada 34,7 metres + 7 marques cada 69,4 

metres 

- Dos marques en forma de corba que aniran de punta a punta de la plataforma dinàmica i 

que tindran un radi de 1000 metres. 

 

La totalitat de les marques esmentades conjuntament amb altres marques vials usades en 

els assaigs es poden veure en el corresponent plànol de marques vials. 

 

 

H.3. Materials a utilitzar 

 

El tipus de pintura a utilitzar a la present obra serà de tipus acrílica en solució aquosa per les 

marques vials longitudinals i transversals. 

Totes les marques vials seran reflexives. La reflectància s’aconseguirà barrejant les 

microesferes de vidre amb la pintura.  

 

 

H.4. Senyalització vertical 
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Pel que fa a senyalització vertical, només es disposarà una única placa circular de 120 cm 

de diàmetre tipus R-101 (direcció prohibida), amb revestiment reflectant HI nivell 2. Aquest 

senyal es situarà  a  la zona d’entroncament amb la General Road.  

 

 

H.5. Elements d’abalisament 
 

Els elements d’abalisament que s’han considerat en el projecte de la Plataforma dinàmica B 

són el següents: 

 

- Captafars fixats al paviment tipus “ulls de gat” amb revestiment reflectant HI nivell 2 a les 

dues cares. Aquests elements permeten apreciar els marges de calçada. 

Els captafars adoptats seran de caràcter permanent (color blanc de la part no reflectant) i 

aniran incrustats al paviment amb una separació màxima entre ells de 12 m. 

 

- Pannells direccionals de 80 x 40 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2 amb una 

alçada lliure de 2,0 m. Es disposaran 12 d’aquests pannells de manera perimetral a la 

plaça semicircular situada a prop de l’entroncament amb la General Road. 
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I. ANNEX DE TREBALLS DE MANTENIMENT A REALITZAR 

 

Els treballs de manteniment que s’hauran de realitzar en la nova plataforma dinàmica seran 

força bàsics i consistiran en les següents tasques: 

 

 

Operació               Freqüència 

 

Neteja de la superfície         Mensual 

Tallar les herbes dels marges de seguretat     Cada mig any 

Tallar les herbes de les motes           Anual 

Neteja del drenatge         Quan es requereixi  
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J. ANNEX D’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

J.1. Introducció 

 
La finalitat d’aquest estudi consistirà en establir les prescripcions principals referents a 

prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs 

de reparació i manteniment que es realitzin durant el temps de garantia. 

 

L’estudi redactat facilitarà la tasca de previsió, prevenció i protecció professional, del 

Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres. 

  

El pla de seguretat i salut serà document d’obligada presentació davant l’autoritat laboral 

encarregada de concedir l’obertura del centre de treball. L’esmentat document també estarà 

a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels Tècnics dels 

Gabinets tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a la realització de les seves funcions. 

 

 

J.2. Objecte de l’estudi 

 

L’objecte de l’estudi de seguretat i salut consistirà en els punts que s’exposen a continuació: 

 

- Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn de manera que 

el risc existent sigui mínim. 

- Determinar les instal·lacions i estris necessaris per a la protecció col·lectiva i individual 

del personal així com definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels 

treballadors. 

- Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 

- Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur dels 

estris i maquinària que se l’hi encomanen. 

- Renovació d’aire. 

- Evacuació d’aigües de la pluja i residuals. 

- Primers auxilis i evacuació de ferits. 

- Transport del personal. 
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- Treballadors amb maquinària lleugera. 

 

Igualment serà necessari i d’implantació obligatòria un llibre d’incidències essent el 

Contractista el responsable d’enviar les còpies de les anotacions que s’hi escriguin, als 

diferents destinataris. Es responsabilitat del Contractista l’execució correcta de les mesures 

preventives fixades al Pla i respon solidàriament de les conseqüències que es derivin de la 

no consideració de les mesures previstes per part dels subcontractistes o similars. 

 

Tant el Coordinador en matèria se Seguretat i Salut com la inspecció de Treball i Seguretat 

Social podran comprovar en qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures 

previstes al Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 

 

 

J.3. Característiques de l’obra 

 

L’obra consistirà en la construcció d’una plataforma dinàmica en el conjunt d’instal·lacions 

d’IDIADA AT. El termini previst per a l’execució de les obres serà de 12 mesos amb un 

número màxim d’obrers de 30. 

 

Els treballs a realitzar seran els que s’exposen a continuació:  

 

- Enderrocs de murs de paret i de pedra. 

- Demolicions de paviments de formigó. 

- Enderrocs i demolicions d’edificacions. 

- Retirada de tanques. 

- Arrancada d’arbres i esbrossada del terreny. 

- Enderrocs i talls amb serra de disc de paviments de mescles bituminoses. 

- Fressats i escarificats de paviments de mescla bituminosa. 

- Moviment de terres necessari per a la formació de la plataforma. Excavacions en 

desmunt, en sanejaments, en rases, pous i fonaments. 

- Construcció dels afermats: Mescles bituminoses en calent, esplanades i sub-bases 

granulars. Posada en obra, anivellació, compactació, etc. 

- Obres de drenatge: Cunetes, drens porosos, rases drenants, làmines impermeabilitzants, 

tubs salvacunetes, etc. 

- Plantacions i jardineria. Hidrosembres, trasllat d’arbres existents. 

- Senyalització i defenses. Marques vials, captafars, etc. 
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J.4. Riscos professionals 

 

J.4.1. Moviment de terres 
 

- Atrapaments en  màquines i vehicles. 

-  Rotllament per màquines i vehicles. 

- Accidents de vehicles per excés de càrrega. 

- Caigudes bolc de vehicles. 

- Caigudes de persones a nivell. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caigudes de materials. 

- Projeccions de partícules als ulls. 

- Atrapaments per lliscament. 

- Explosions imprevistes. 

- Emanacions. 

- Explosió. 

- Incendi. 

- Intoxicació. 

- Electrocucions 

- Trencament de conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc. 

- Soroll. 

 

 

J.4.2. Obres de fàbrica 

 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caigudes de materials. 

- Caigudes d’eines. 

- Desploms de grues. 

- Balanceig de càrregues. 

- Contusions i torçades en peus i mans. 

- Ferides punxants en peus i mans. 



Annexes 

 

72

- Ferides per màquines talladores. 

- Erosions i contusions en manipulació de materials. 

-  Empresonament per màquines i vehicles. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Dermatitis. 

- Cremades. 

- Bolc de peces prefabricades. 

- Electrocucions. 

- Soroll 

 

 

J.4.3. En sosteniment 

 

- Cops de, o contra objectes. 

- Rotllament per enfonsament. 

- Sobreesforços. 

- Caigudes de personal al mateix o diferent nivell. 

- Projeccions 

 

 

J.4.4. En desrunament, càrrega, transport i abocada 

 

- Atrapament. 

- Caigudes de personal al mateix o diferent nivell. 

- Cops de, o contra objectes. 

- Atropellament i col·lisions. 

- Caigudes de material. 

- Pols 

 

 

J.4.5. Elèctrics    

 

- Interferències en línies d’alta tensió. 
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- Influència de càrregues electromagnètiques degudes a emisores o a la presència de 

línies d’alta tensió. 

- Tempestes. 

- Corrents erràtics.  

- Derivats de deficiències en màquines o en instal·lacions 

  

 

J.4.6. Incendis 

 

- En magatzems, instal·lacions etc. 

 

 

J.5. Riscos de danys a tercers 

 

Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs vindran produïts per la circulació de 

terceres persones alienes a l’obra un cop iniciats els treballs. Per aquest motiu es 

considerarà zona de treball aquella on desenvolupin la seva feina màquines, vehicles i 

operaris, i zona de perill una franja de 5 metres al voltant de la primera zona. 

S’impedirà l’accés de tercers aliens a l’obra mitjançant cinta de balissament reflectant. 

 

Els riscos de danys a tercers seran els següents: 

 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes i materials. 

- Atropellament. 

- Riscos derivats del desviament de carreteres. 

- Riscos derivats de la realització de treballs en les proximitats a edificacions. 

 

 

J.6. Proteccions Individuals 

 

Primerament s’especificarà que l’organització dels treballs es farà de forma tal que en tot 

moment la seguretat sigui la màxima possible essent les condicions de treball el màxim 
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d’higièniques i confortables possibles. 

 

Les proteccions individuals a disposar seran, com a mínim, les següents: 

 

- Casc de seguretat no metàl·lic, classe N, aïllant per a baixa tensió, per a tots els   

operaris, inclosos els visitants. 

- Botes de seguretat, classe III, per a tot el  personal que manegui càrregues pesades. 

- Guants d’us general de cuir per a utilització de materials i objectes. 

- Granotes, de color groc viu tenint en compte les reposicions al llarg de l’obra. 

- Roba d’aigua, molt especialment als treballs que no poden suspendre’s amb 

meteorologia adversa, de color groc viu. 

- Botes d’aigua homologades en les mateixes condicions que la roba d’aigua i en  treballs 

en terres enfangades o mullades. 

- Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que poden produir-se 

despreniments de partícules. 

- Cinturó de seguretat, classe A, tipus 2 en treballs a nivell superior del terra. 

-  Cinturó antivibratori. 

- Careta antipols. 

- Filtres per a caretes. 

- Protectors auditius. 

- Guants de soldador. 

- Mandil de soldador. 

- Polaines de soldador. 

- Pantalla de soldador. 

- Guants de goma fins. 

- Guants dielèctrics. 

- Casc per a alta tensió, classe E-AT. 

- Pèrtiga per a alta tensió. 

- Banqueta aïllant de maniobra exterior per a  alta tensió. 

- Botes dielèctriques. 

- Armilles reflectants per al personal de protecció. 

- Equip autònom de respiració. 

- Roba ignífuga. 

 

 



Projecte d’implantació i acord de negoci de la Plataforma Dinàmica B              
 

 

75

J.7. Proteccions col·lectives 

 

J.7.1. Senyalització general 

 

- Senyals de Stop en sortides de vehicles. 

- Obligatorietat de l’ús del casc, cinturó de seguretat, sistemes de protecció col·lectiva 

caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment, càrregues sospeses, incendi i 

explosions. 

- Entrada i sortida de vehicles. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit   fumar y 

prohibit aparcar. 

- Senyal informativa de localització de farmaciola i d’extintor. 

- Cinta de balissament. 

- Ratllat de pistes. 

- Disc d’avís d’obra, limitació de velocitat, etc,  

 

 

J.7.2. Instal·lació elèctrica 

 

- Conductor de protecció i pica o placa de  posta a terra. 

- Interruptors diferencials de 30 mA de  sensibilitat per a enllumenat i de 300 mA  per a 

força. 

- Il·luminació d’emergència. 

- Pòrtics de protecció de línies elèctriques. 

- Detector de tempestes. 

 

 

J.7.3. Esbrossada i explanació 

 

- Avisador acústic en màquines. 
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J.7.4. Rases 

  
- Protecció contra caiguda a la rasa. 

 

 

J.7.5. Excavació i buidats 

 

- Per a l’accés del personal al tall s’utilitzaran escales independents de l’accés de vehicles. 

- Tanques de contenció en vora de buidats. 

- Barana de protecció. 

- Senyalització mitjançant cinta de balissament reflectant i senyals indicatives de risc de 

caiguda a diferent nivell. 

 

 

J.7.6. Protecció contra incendis i explosions 

 

- S’utilitzaran extintors portàtils homologats del tipus CIP/82. 

 

 

J.8. Formació 

 

Tot el personal que ingressi en la obra rebrà les instruccions i mètodes de treball que es 

portin a terme a mes de conèixer la totalitat dels riscs del corresponent lloc de treball. Serà 

d’especial importància també que es faci una exposició al treballador de les mesures de 

seguretat que s’hauran d’emprar. 

 

Escollint al personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 

forma que tots els talls disposin d’un socorrista. 

 

 

J.9. Medicina preventiva i primers auxilis Farmaciola 
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Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material específic en l’Ordenança General 

De Seguretat i Higiene al treball. 

 

 

J.9.1. Assistència a accidentats 
 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferent Centres Mèdics (Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’hauran de traslladar els 

possibles accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

 

Es disposarà a l’obra i en lloc ben visible un llistat amb els telèfons i direccions dels Centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir un ràpid i adequat transport 

dels possibles accidentats als Centres d’assistència 

 

 

J.9.2. Reconeixement mèdic 

 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra passarà un reconeixement mèdic previ al 

treball. 
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K. ANNEX REFERENT A LES MESCLES A UTILITZAR PER A LA 
CAPA DE RODADURA DE LA PLATAFORMA DINÀMICA 

 

K.1. Introducció  

 
Degut a les característiques especials de la nova pista i als diferents assaigs i proves que es 

realitzaran sobre d’elles es realitzarà un estudi per tal de determinar les mescles 

bituminoses més adients a disposar. 

 

Cal dir que les pistes estaran sotmeses a forts esforços tangencials i a l’acció de l’aigua i de 

l’intempèrie a més de sofrir els efectes d’envelliment naturals per l’acció del sol.  

  

Per aquest conjunt de motius s’ha decidit realitzar el mencionat estudi conjuntament amb el 

Laboratori de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

 

K.2. Mescles estudiades 

 

Es seleccionaran dos tipus de granulometria, una de tipus continu (D-12) i una altra de 

discontinua (F-10). També s’han seleccionat dos tipus de lligant, un de convencional 

(B60/70) i un altre molt modificat (BM3c). 

 

Les granulometries es detallaran en les següents taules:  

 

Tamisos 

UNE (mm) 
20 12.5 10 5 2.5 0.63 0.32 0.08 

% 100 97.7 79.7 41.2 31.9 16.1 12.1 7.6 

 

Taula K.2.1. : Dosificació d’ àrids per F-10 

 

Tamisos 

UNE (mm) 
20 12.5 10 5 2.5 0.63 0.32 0.08 

% 100 98.3 85 55 42.1 19.5 13.6 7.4 
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Taula K.2.2. : Dosificació de àrids per D-12 

 

 

K.3. Assaig Marshall 

 

S’utilitzarà l’assaig Marshall (NLT-159) per tal d’estudiar l’efecte de la granulometria, el tipus 

de betum i el seu contingut òptim sobre la estabilitat de les següents mescles seleccionades: 

 

- D-12 amb betum B60/70 

- D-12 amb betum modificat BM3c 

- F-10 amb betum modificat BM3c 

 

 

K.3.1. Resultats obtinguts 

 

A continuació es poden observar els gràfics on es representa la relació entre el percentatge 

de betum i la estabilitat, i el percentatge de betum i el percentatge de forats en la mescla. 
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Figura K.3.1.1. : Estabilitats Marshall 
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Figura K.3.1.2. : Percentatge de forats en la mescla 

 

 

K.3.2. Anàlisis dels resultats 

 

En el gràfic de la figura nº1 es pot apreciar una tendència a augmentar l’estabilitat a mesura 

que augmenta el percentatge de betum a la mescla. També es pot apreciar una major 

estabilitat en les mescles fabricades amb una granulometria densa del tipus D-12. 

 

Comparant les dues mescles fabricades amb granulometria D-12 i diferent tipus de betum, 

es podrà apreciar una major estabilitat en la opció fabricada amb betum modificat BM3c. 

 

Pel que fa al percentatge de forats en la mescla, la normativa indica que per als casos més 

desfavorables de trànsit, el percentatge de forats s’ha de trobar entre el 4 i el 6%. 

En els casos que s’han estudiat es pot observar que per a percentatges de betum similars 

s’obtenen els mateixos forats tant per a la mescla F-10 amb betum BM3c, com per la mescla 

D-12 amb el mateix tipus de betum. Pel contrari, en el cas de la mescla D-12 amb betum 

B60/70 s’obté un valor de forats lleugerament inferior als anteriorment citats. 

 

Tenint en compte la normativa, les mescles que compliran el percentatge de forats establert 



Annexes 

 

82

seran aquelles que contindran un 5,0 o un 5,5% de betum. 

El percentatge de betum que s’ha considerat òptim serà del 5,25% per les dues mescles de 

granulometria D-12. 

 

En la documentació al final d’aquest capítol es poden consultar les taules detallades amb els 

resultats en % de forats, estabilitats i deformacions obtingudes per cada proveta.  

 

 

K.4. Assaig de laboratori de la pista 

 

En el present estudi també s’han realitzat assaigs per tal de determinar la resistència a les 

deformacions plàstiques de les següents formulacions mitjançant l’assaig de pista (NLT-

173): 

 

- D-12 amb el 5,25% en pes sobre àrids de betum B 60/70. 

- D-12 amb el 5,25% en pes sobre àrids de betum BM3C. 

 

 

K.4.1. Resultats Obtinguts 

 

Els resultats de les deformacions obtingudes en l’assaig de pista són els que es presenten 

en la següent figura: 
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Figura K.4.1.1. : Assaig de deformació en funció del temps 

 

 

Les velocitats de deformació obtingudes per la mescla que conté betum modificat BM3c són 

les següent: 

 

V(30/45) = 6,66 µm; V(75/90) = 4,00 µm; V(105/120) = 4,00 µm 

 

Les velocitats de deformació obtingudes per la mescla que conté betum B60/70 són les 

següent: 

 

V(30/45) = 18,6 µm; V(75/90) = 16,00 µm; V(105/120) = 15,00 µm 

 

Cal dir que els valors que aquí es presenten són els que s’obtenen realitzant una mitja de les 

velocitats de deformació de la proveta 1 i la proveta 2. 

 

 

K.4.2. Anàlisis dels resultats 
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Segons els resultats obtinguts en l’assaig de pista, es pot apreciar que la deformació a curt 

termini es aproximadament la mateixa per les dues mescles bituminoses utilitzades mentre 

que la deformació a llarg termini de la mescla que conté betum B60/70 es pràcticament el 

doble que la que conté betum modificat BM3c. Els valors que s’han obtingut són 

concretament de 2,75 mm i de 1,46 mm per a un temps d’assaig de 120 minuts. 

 

Pel que fa a les velocitats de deformació es pot apreciar que la mescla fabricada amb betum 

B60/70 es la que presenta una major velocitat de deformació. 

Les recomanacions de l’Ordre Circular 322/97 fixen que la màxima velocitat de deformació ( 

en µm/min ) en l’interval de 105 a 120 minuts sigui de 12 µm/min en els casos més 

desfavorables. 

En aquest cas, el valor de la velocitat de deformació per a la mescla fabricada amb betum  

B60/70 es de 15 µm/min, mentre que per la que conté betum modificat BM3c es de 4 

µm/min. 

Tenint en compte aquestes dades s’arriba a la conclusió que la mescla fabricada amb betum 

B60/70 no compleix les especificacions. Per altra banda, la alternativa realitzada amb betum 

modificat si que complirà les especificacions establertes.  

 

 

K.5. Assaig d’abrasió 

 

Per tal d’analitzar l’efecte dels esforços tangencials sobre les diferents mescles que s’han 

considerat també s’ha realitzat un assaig d’abrasió en el Laboratori de Camins de la UPC 

sobre provetes de pista. 

 

K.5.1. Descripció de l’assaig 

 

Tenint en compte que es tracta d’un assaig molt singular no existirà cap procediment 

normalitzat. Per aquest motiu, en aquest apartat es realitzarà una breu descripció dels 

passos seguits: 

 

- En la màquina de pista de laboratori es substitueix la roda per un raspall amb pues. 

metàl·liques que serà el causant de l’efecte abrasiu. 

- La càrrega suspesa es de 2 Kg. 

- La temperatura d’assaig es de 60ºC. 
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- Es determina la pèrdua de pes després de 30 minuts d’assaig (fricció del raspall 

sobre la proveta de pista). 

 

 

K.5.2. Resultats 

 

A simple vista s’observarà una clara diferència entre l’abrasió provocat en la mescla D-12 

amb betum BM3c i la que es produeix en la proveta fabricada amb betum B60/70, que serà 

molt més gran. 

 

Considerant les pèrdues de pes que es produeixen en la franja d’assaig ( 6 cm; 30 cm; h, 

sent h la altura de la proveta de la pista) s’aprecia que els resultats són: 

 

- % de pèrdues de pes en la mescla D-12 amb B 60/70: 1,09% 

- % de pèrdues de pes en la mescla D-12 amb BM3c: 0,32% 

 

Es a dir, que la quantitat de material perdut per abrasió en la proveta fabricada amb betum 

B60/70 es entre 3 i 4 vegades superior a la pèrdua de material que es produeix en la proveta 

fabricada amb betum BM3c. 

 

 

 

 

K.5.3. Resultats de l’assaig MARSHALL  

 
- Forats en la mescla 

  D-12BM3C D-12 60/70 F-10 

% betum % Forats % Forats % Forats 

    

4 8,7 8,6  

4,5 7,5 7  

5 6 5,5 6 

5,5 4,6 4,1 4,8 

6 3,3 2,6 3,2 
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6,5   2 

7   1,3 

 

Taula K.5.4.1 

 

- Estabilitats 

  D-12BM3C D-12 60/70 F-10 

% betum Estabilitat Estabilitat Estabilitat 

        

4 1890 1360  

4,5 2050 1640  

5 2060 1640 1650 

5,5 2090 1670 1525 

6 2225 1740 1565 

6,5   1630 

7   1630 

 

Taula K.5.4.2 

 

 
- Deformacions (mm) 

 
  D-12BM3C D-12 60/70 F-10 

% betum Deformació Deformació Deformació 

        

4 4,5 3,1  

4,5 5,8 3,6  

5 5,1 3,8 4,6 

5,5 5,5 3,7 4,6 

6 5,8 4,1 5,3 

6,5   5,6 

7   5,6 

 

Taula K.5.4.3 

 

 

K.5.4. Resultats assaig de la pista de laboratori 
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Material: 
Granulometria: D-12 

Tipus de lligant BM3c 

% de lligant (s/a): 5,25 

Condicions d’assaig: 

Temperatura (ºC): 60ºC 

Pressió aplicada (Kp/cm²): 9 

 

 

 
Temps 
(min) 

Deform 
(min) 

0 0,29 

1 0,46 

3 0,585 

5 0,67 

10 0,77 

15 0,855 

20 0,915 

25 0,965 

30 1,015 

35 1,05 

40 1,08 

45 1,115 

60 1,205 

75 1,28 

90 1,34 

105 1,395 

120 1,455 

 
Taula K.5.5.1 
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Material: 
Granulometria: D-12 

Tipus de lligant B60/70 

% de lligant (s/a): 5,25 

Condicions d’assaig: 

Temperatura (ºC): 60ºC 

Pressió aplicada (Kp/cm²): 9 

 
 

Temps 
(min) 

Def (mm) 

0 0,115 

1 0,29 

3 0,49 

5 0,62 

10 0,8 

15 0,95 

20 1,08 

25 1,19 

30 1,29 

35 1,395 

40 1,485 

45 1,57 

60 1,815 

75 2,05 

90 2,29 

105 2,525 

120 2,75 

     
Taula K.5.5.2 
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L. ANNEX D’AFERMATS I PAVIMENTS 
 

L.1. Introducció 
 

En aquest apartat es definiran les diferents seccions de ferm que es disposaran en cada una 

de les diferents zones que acabarà conformant la Plataforma Dinàmica tenint en compte la 

normativa publicada pel Ministeri de Foment. 

 

Els vials que es tindran en compte per a realitzar aquesta tasca seran els següents: 

 

- Carril d’accés a la pista 

- Ramals d’acceleració de vehicles 

- Con d’accés a la zona trapezial de la plataforma 

- Zona trapezial de la plataforma 

- Vial d’accés a boxes 

 

Considerant que el dimensionat i disseny d’una secció de ferm està en funció de la categoria 

de l’esplanada i del nivell de trànsit de vehicles pesats, es consideraran els següents 

aspectes: 

 

- Intensitat de trànsit de tipus T1. 

- Preveient la disposició en coronació de 50 cm de terraplè, l’esplanada a tractar serà de 

la categoria E3. 

 

 

L.1.1. Seccions estructurals de ferm adoptades 

 

Tenint en compte les consideracions especificades, la solució de ferm adoptada pel Carril 

d’accés a la pista, ramals d’acceleració de vehicles, zona trapezoïdal de la plataforma, zona 

circular de la plataforma, i el vial d’accés a boxes serà la formada per les següents capes (en 

ordre descendent): 

 

- Capa de trànsit: 5 cm de mescla bituminosa en calent D-12 (àrid porfídic) 

- Capa intermitja: 5 cm de mescla bituminosa en calent D-12 (àrid calcari) 
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- Capa Base: 15 cm (7+8) de mescla bituminosa en calent G-20 

- Subbase granular: 25 cm de tot-ú artificial  

 

Entre les capes bituminoses es realitzarà un reg d’adherència del tipus ECR-1 , excepte entre 

la capa de trànsit i la intermitja que es farà un reg d’adherència amb emulsió catiònica 

modificada amb polímers tipus ECR-3-m mitjançant betum residual tipus BM-3C. Entre la capa 

bituminosa i la capa granular es realitzarà un reg d’emprimació del tipus ECI. 

 

 

L.1.2. Altres zones no pavimentades 

 

- Vorals no pavimentats: Seran els corresponents a les zones d’escapatòria i tindran un 

acabat consistent en una única capa de 3 a 4 cm de grava amb una granolumetria 

variable entre 6 i 12 mm. 

- Afermats de camins: Es preveu l’execució d’un tram de camí perimetral a la zona nord de 

la pista amb una longitud aproximada de 220 m.  Aquest camí disposarà d’una amplada de 

3 m, i tindrà un acabat consistent en 20 cm de tot-ú artificial. 

 

 

L.2. Materials a disposar en les seccions adoptades 

 

L.2.1. Mescles bituminoses 

 

Les mescles bituminoses que es disposaran en la construcció de la plataforma dinàmica 

seguiran les “Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente” del Ministeri de 

Foment, i seran les següents: 

 

CAPA MESCLA 

TRÀNSIT D-12 

INTERMITJA D-12 

BASE G-20 

 

Taula L.2.1.1 
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L.2.2. Betum asfàltic 

 

S’adoptaran dos tipus de betum degut a la gran regularitat exigida. Per a la capa base i la 

intermitja s’ha adoptat un betum asfàltic tipus B60/70, i per a la capa de trànsit s’utilitzarà un 

betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c. 

 

 

L.2.3. Regs d’emprimació 

 

S’aplicarà un reg d’emprimació sobre la capa de tot-u artificial abans d’estendre la capa 

base de mescla bituminosa G-20.  L’emulsió asfàltica serà del tipus ECI. 

 

 

L.2.4. Regs d’adherència 

 

Entre les capes de mescles bituminoses de la base i entre la base i la capa intermitja 

s’executarà un reg d’adherència amb una emulsió asfàltica tipus ECR-1. 

 

Entre la capa intermitja i la capa de rodadura s’executarà un reg d’adherència amb emulsió 

catiònica modificada amb polímers tipus ecr-3-m mitjançant betum residual tipus BM-3c. 
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M. ANNEX DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Introducció 

 

En aquest apartat es donaran les bases a seguir per al sistema de control de qualitat a 

implantar en el projecte. Les prescripcions que s’han tingut en compte per tal de realitzar-lo 

han estat les següents: 

 

• Plec de Prescripcions Tècniques del present Projecte 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreteres i Ponts PG 3/75. 

• Recomanacions pel Control de Qualitat d’Obres de Carreteres 

 

El programa s’ha establert de tal manera que, per cadascun dels principals materials a 

utilitzar i processos a desenvolupar, es realitzin tota una sèrie d’assaigs que permetin, a la 

Direcció de les Obres sancionar la idoneïtat o no d’aquest materials i processos en contrast 

amb les qualitats establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del present 

Projecte. 

 

De la documentació anteriorment esmentada, s’han obtingut les tipologies dels assaigs a 

realitzar, i referent a les freqüències dels mateixos, aquestes han estat adaptades als 

volums i produccions previstos amb la finalitat d’aconseguir un Programa d’Assaigs ajustat a 

les característiques de l’obra. 

 

Els assaigs a realitzar s’han agrupat en funció de les diferents parts d’obra establertes, que 

són: 

 

• Preparació de base de terraplenat 

• Terraplenat 

• Material filtrant 

• Tub de formigó vibropremsat 

• Tot-ú artificial 

• Grava granítica 

• Betum asfàltic 

• Betum asfàltic modificat amb polímers 

• Regs 



Annexes 

 

94

• Àrids 

• Filler 

• Mescles bituminoses 

 
 

Seguidament es poden consultar les taules on s’especifiquen els tipus d’assaigs previstos 

amb la seva corresponent freqüència. 
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ANNEX DE RELACIÓ D’ASSAIGS PREVISTOS EN EL CONTROL DE QUALITAT 

 
 

Tipus Freqüència  
 
Assaig 

A
ss

ai
gs

 
pr

ev
is

 

A
. 

R
ec

ep
ci

A
. 

d'
ex

ec
. 

A
. f

in
al

s 
C

er
tif

ic
a

t f
ab

. 

 
 

Criteri

 
 

Unitat

 
 

Quantitat 

Preparació de base de terraplenat o pedraplenta i de fons de desmunt         
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, 
segons la norma astm d 3017-78 

  *   500 M2 322 

         
         
Terraplenat  o pedraplenat         
Assaig de piconatge pel mètode del próctor modificat d'una mostra de sòl, segons les 
normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98 

*     2.500 M3 115 

Determinació de l'inflament en l'aparat Lambe segon UNE 103.600/96 *       10 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
105-95 o NLT 113-87 

*     2.500 M3 115 

Anàlisi granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
101-95 o NLT 104-91 

*     5.000 M3 57 

Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
les normes UNE 103-103-94 o NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-98 

*     5.000 M3 57 

Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor modificat (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502-95 o NLT 111-87 

*     10.000 M3 28 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una 
mostra de sòl, segons la norma NLT 118-98 

*     10.000 M3 28 

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, 
segons la norma astm d 3017-78 

  *   1.000 M2 575 
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Tipus Freqüència  
 
Assaig 

A
ss

ai
gs

 
pr

ev
is

 

A
. 

R
ec

ep
ci

A
. 

d'
ex

ec
. 

A
. f

in
al

s 
C

er
tif

ic
a

t f
ab

. 

 
 

Criteri

 
 

Unitat

 
 

Quantitat 

         
Material filtrant         
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 7-
139-58 o NLT 150-89 

*       1 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
105-95 o NLT 113-87 

*       1 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 7-
139-58 o NLT 150-89 

  *   1.000 M3 5 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
105-95 o NLT 113-87 

  *   1.000 M3 5 

         
         
Tub de formigó vibropremsat         
Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 
400 i 600 mm, segons el plec de prescripcions tècniques general per a canonades 
d'abastament d'aigua del mopt 

 *    
  3 

Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del 
diàmetre interior, longitud, gruix  i desviació màxima respecte la generatriu. 

 *      5 

         
         
         
         
Drenatge         
Jornada d'Inspecció de tubs  mitjançant circuit  de televisió (qualsevol diametre)    *  100%  17 
         
         
Tot-u artificial         
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Tipus Freqüència  
 
Assaig 

A
ss

ai
gs

 
pr

ev
is

 

A
. 

R
ec

ep
ci

A
. 

d'
ex

ec
. 

A
. f

in
al

s 
C

er
tif

ic
a

t f
ab

. 

 
 

Criteri

 
 

Unitat

 
 

Quantitat 

Anàlisi granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
101-95 o NLT 104-91 

*       3 

Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
les normes UNE 103-103-94 o NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-98 

*       3 

Assaig de piconatge pel mètode del próctor modificat d'una mostra de sòl, segons les 
normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98 

*       3 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
105-95 o NLT 113-87 

*       3 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar 
mescles bituminoses, segons la norma NLT 354-91 

*       3 

Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor modificat (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502-95 o NLT 111-87 

*       3 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91 

*       3 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 172-
86 

*       3 

Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar 
mescles bituminoses, segons la norma NLT 153-92 

*       3 

Assaig de piconatge pel mètode del próctor modificat d'una mostra de sòl, segons les 
normes UNE 103-501-94 o NLT 108-98 

  *   1.000 M3 40 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
105-95 o NLT 113-87 

  *   1.000 M3 40 

Anàlisi granulomètrica, per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons les normes UNE 103-
101-95 o NLT 104-91 

  *   1.000 M3 40 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar 
mescles bituminoses, segons la norma NLT 354-91   *   5.000 M3 8 

Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons   *   5.000 M3 8 
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Tipus Freqüència  
 
Assaig 

A
ss

ai
gs

 
pr

ev
is

 

A
. 

R
ec

ep
ci

A
. 

d'
ex

ec
. 

A
. f

in
al

s 
C

er
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a

t f
ab

. 

 
 

Criteri

 
 

Unitat

 
 

Quantitat 

les normes UNE 103-103-94 o NLT 105-98 i UNE 103-104-93 o NLT 106-98 
Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 172-
86   *   5.000 M3 8 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91   *   5.000 M3 8 

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, 
segons la norma astm d 3017-78   *   500 M2 534 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 
357-86 o UNE 7-391-75   *   3.000 M3 13 

         
         
         
         
Grava granítica         
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 7-
139-58 o NLT 150-89 *       1 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
105-95 o NLT 113-87 *       1 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91 *       1 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 7-
139-58 o NLT 150-89   *   1.000 M3 1 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
105-95 o NLT 113-87   *   1.000 M3 1 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91   *   1.000 M3 1 
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Tipus Freqüència  
 
Assaig 

A
ss

ai
gs

 
pr

ev
is

 

A
. 

R
ec

ep
ci

A
. 

d'
ex

ec
. 

A
. f

in
al

s 
C

er
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ic
a

t f
ab

. 

 
 

Criteri

 
 

Unitat

 
 

Quantitat 

         
Betum asfaltic         
Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 
124-84  *    25 T 104 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de 
material bituminós, segons la norma NLT 125-84   *   Quinze

nal  4 

Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de 
material bituminós, segons la norma NLT 131-89   *   Quinze

nal  4 

Determinació del contingut de parafines d'un betum asfàltic, segons nft 66-015   *   Quinze
nal  4 

Determinació del punt de fragilitat del fraass d'una mostra de material bituminós, segons la 
norma NLT 182-84   *   Al mes  2 

Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126-
84   *   Al mes  2 

Determinació de la solubilitat en disolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, 
segons la norma NLT 130-84   *   Al mes  2 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 
123-84   *   Al mes  2 

Determinació dels punts d'inflamació i combustió d'una mostra de material bituminós, 
segons la norma NLT 127-84   *   Al mes  2 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma 
NLT 122-84   *   Al mes  2 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la 
norma NLT 139-84   *   Al mes  2 

Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material 
bituminós, segons la norma NLT 124-84   *   Al mes  2 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu   *   Al mes  2 
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Tipus Freqüència  
 
Assaig 

A
ss

ai
gs

 
pr

ev
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A
. 
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A
. 

d'
ex

ec
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A
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a
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. 

 
 

Criteri

 
 

Unitat

 
 

Quantitat 

obtingut per destilació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125/84. 
Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destilació d'una mostra de material 
bituminós, segons la norma NLT-126/84   *   Al mes  2 

         
         
Betum asfaltic  modificat amb polimers         
Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 
124-84  *    25 T 38 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de 
material bituminós, segons la norma NLT 125-84  *    25 T 38 

Recuperació elàstica d'un betum modificat, segons NLT-329  *    25 T 38 
Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de 
material bituminós, segons la norma NLT 125-84   *   Setma

nal  3 

Determinació del punt de fragilitat del fraass d'una mostra de material bituminós, segons la 
norma NLT 182-84   *   Setma

nal  3 

Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126-
84   *   Setma

nal  3 

Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, 
segons la norma NLT 183-85   *   Setma

nal  3 

Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'un betum modificat, segons normes 
NLT-328   *   Setma

nal  3 

Recuperació elàstica d'un betum modificat, segons NLT-329   *   Setma
nal  3 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 
123-84   *   Setma

nal  3 

Determinació dels punts d'inflamació i combustió d'una mostra de material bituminós, 
segons la norma NLT 127-84   *   Setma

nal  3 
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Tipus Freqüència  
 
Assaig 

A
ss

ai
gs

 
pr

ev
is

 

A
. 

R
ec

ep
ci

A
. 

d'
ex

ec
. 

A
. f

in
al

s 
C

er
tif

ic
a

t f
ab

. 

 
 

Criteri

 
 

Unitat

 
 

Quantitat 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma 
NLT 122-84   *   Setma

nal  3 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la 
norma NLT 139-84   *   Setma

nal  3 

Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material 
bituminós, segons la norma NLT 124-84   *   Setma

nal  3 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu 
obtingut per destilació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125/84.   *   Setma

nal  3 

Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destilació d'una mostra de material 
bituminós, segons la norma NLT-126/84   *   Setma

nal  3 

         
         
Regs         
Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma NLT 194-84  *    c/cister

na  10 

Determinació de la viscositat saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma 
NLT 138-84  *    c/cister

na  10 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma 
NLT 137-84  *    c/cister

na  10 

Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142-84  *    c/cister
na  10 

Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la 
norma NLT 139-84   *   1 Mes 3 

Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140-84   *   1 Mes 3 
Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 
124-84   *   1 Mes 3 

Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126-   *   1 Mes 3 



Annexes 

 

102 

Tipus Freqüència  
 
Assaig 

A
ss
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A
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. 

 
 

Criteri

 
 

Unitat

 
 

Quantitat 

84 
Determinació de la solubilitat en disolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, 
segons la norma NLT 130-84   *   1 Mes 3 

         
         
Arids         
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91 *     4 / 

fracció  4 

Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar 
mescles bituminoses, segons la norma NLT 174-93 *     4 / 

fracció  4 

Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar 
mescles bituminoses, segons la norma NLT 154-92 *     4 / 

fracció  12 

Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment riedel-weber) 
d'una mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 355-93 *     4 / 

fracció  16 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 7-
139-58 o NLT 150-89 *     4 / 

fracció  16 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
105-95 o NLT 113-87 *     4 / 

fracció  4 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl 
granular, segons la norma NLT 358-90 *     4 / 

fracció  12 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 172-
86 *     4 / 

fracció  12 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 7-
139-58 o NLT 150-89   *   1 / 

fracció Dia 256 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons les normes UNE 103-
105-95 o NLT 113-87   *   1 / 

fracció Dia 64 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar   *   1 / Setm. 52 
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Tipus Freqüència  
 
Assaig 

A
ss

ai
gs
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A
. 
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. 
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. 

 
 

Criteri

 
 

Unitat

 
 

Quantitat 

mescles bituminoses, segons la norma NLT 354-91 fracció
Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl 
granular, segons la norma NLT 358-90   *   1 / 

fracció Setm. 39 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 172-
86   *   1 / 

fracció Setm. 39 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons les normes UNE 83-116-90 o NLT 149-91   *   1 / 

fracció Setm. 13 

Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58   *   1 / 

fracció Setm. 39 

Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE 7-134-58   *   1 / 

fracció Setm. 39 

Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar 
mescles bituminoses, segons la norma NLT 174-93   *   1 / 

fracció Setm. 13 

Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar 
mescles bituminoses, segons la norma NLT 154-92   *   1 / 

fracció Setm. 39 

         
         
Filler         
Determinació del coeficient d'emulsivitat d'una mostra de pols mineral per a elaborar 
mescles bituminoses, segons la norma NLT 180-93 *       2 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de pols mineral per a elaborar mescles 
bituminoses, segons la norma NLT 151-89 *       2 

Determinació de la densitat aparent en toluè d'una mostra de pols mineral per a elaborar 
mescles bituminoses, segons la norma NLT 176-92   *   1 Dia 64 

Determinació del coeficient d'emulsivitat d'una mostra de pols mineral per a elaborar 
mescles bituminoses, segons la norma NLT 180-93   *   1 Setm. 13 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de pols mineral per a elaborar mescles   *   1 Setm. 13 
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Tipus Freqüència  
 
Assaig 
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Criteri

 
 

Unitat

 
 

Quantitat 

bituminoses, segons la norma NLT 151-89 
         
         
Mescles bituminosas         
Projecte de mescla bituminos  per al metode Marshall, incloent analisis granulometric, 
preparacio de la mescla, determinacio de buits, estabilitat i deformació *     1  2 

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma 
NLT 164-90   *   2 Dia 128 

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons 
la norma NLT 165-90   *   2 Dia 128 

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una 
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84   *   1 Setm. 13 

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i 
fluència (assaig marshall) d'una mostra de mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), 
segons les normes NLT 159-86 i NLT 168-90 

  *   2 Dia 102 

Presa, confecció de vuit provetes cilíndriques, sense rescalfament de la mostra, 
determinació de la resistenciaa tracció indirecta en sec i tras  inmersió, densitat (balança 
hidrostatica i sense  parafinar), estabilitat i fluència (assaig marshall) d'una 

  *   2 Dia 26 

Determinació in situ de la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'una capa de  ferm, 
segons la norma astm d 3017-78    *  1 / 

1.000 M2 560 

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 
bituminosa, segons la norma NLT 168-90    *  8 Dia 512 

Mesura de la regularitat superficial amb regle rodant de tres metres d'un paviment, segons 
la norma NLT 334-87    *  1 Dia 64 

I.R.I.    *  1  1 
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N. ANNEX DE MESURES REALITZADES AMB EL VEHICLE PER TAL 
DE DETERMINAR LA QUALITAT DE LA SUPERFÍCIE. 

 

N.1. Introducció 

 

El present document descriurà el mètode utilitzat per tal de determinar la qualitat 

constructiva de la Plataforma dinàmica. 

El mètode consistirà en la realització de mesures mitjançant un vehicle instrumentat. Cal 

especificar des de bon començament que la totalitat de les mesures es realitzaran amb la 

mateixa combinació de vehicle, pneumàtics i equip de mesura.  

 

 

N.1.1. Descripció del programa de tests 

 

El programa d’avaluació de la qualitat de la construcció es basarà en dos punts principals 

que es mostren a continuació: 

 

1. Avaluació del coeficient de fricció de l’asfalt. 

2. Avaluació de les irregularitats de la superfície. 

2.1. Petites variacions en el coeficient de fricció. 

2.2. Petites variacions en la superfície de l’asfalt, ona curta. 

2.3. Grans variacions en la superfície de l’asfalt, ona llarga. 

 

 

N.2. Avaluació del coeficient de fricció de l’asfalt 

 

L’assaig realitzat per tal de quantificar el coeficient de fricció de l’asfalt es basarà amb la 

màxima adherència longitudinal del grup vehicle – pneumàtics seleccionat. 

 

El test es basarà en sèries de maniobres de frenada realitzades en línia recta amb l’ABS 

connectat i desaccelerant al màxim començant a desaccelerar a una velocitat longitudinal de 

100 Km/hora.  
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Maniobra ABS Desacceleració 
Velocitat inicial 

del vehicle 

Frenada en línia 

recta 
Connectat 

Màxima (9 m/s2 

com a mínim) 
100 Km/hora 

 

Taula N.2.1 

 

 

Variable Unitats Rang Sensor 

Desacceleració m / s² ±10 m / s² Strapdown platform

Velocitat 

longitudinal 
Km /h 0 – 120 Km/h Correvit (Datron) 

 

Taula N.2.2 

 

 

La maniobra explicada es repetirà tres vegades amb cooling delays  i els resultats seran 

avaluats durant diferents voltes. 

La temperatura de la superfície de la plataforma serà controlada i s’establiran els valors dels 

rangs entre els que es mou. 

 

Un altre aspecte que es tindrà en compte quan es comparin les diferents plataformes 

dinàmiques serà l’evolució en el temps del coeficient de fricció de l’asfalt. 

 

 

N.3. Avaluació de les irregularitats de la superfície 

 

N.3.1. Petites variacions en el coeficient de fricció 
 

L’objectiu d’aquest test serà trobar les petites variacions existents en el coeficient de fricció 

que es puguin donar en la Plataforma Dinàmica. L’assaig es realitzarà mitjançant un vehicle 

instrumentat que realitzarà girs en la superfície de la plataforma. 
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Les condicions de gir en la mesura que es porti a terme seran les que s’especifiquen en la 

següent taula: 

 

Maniobra Radi Acceleració lateral 

Gir en la pista 40 & 100 8 – 9 m / s² 

 

Taula N.3.1.1 

 

Variable Unitats Rang Sensor 

Acceleració Lateral m / s² ±10 m / s² 
Strapdown Platform 

(RMS) 

Velocitat 

longitudinal 
Km / h 0 – 120 Km / h Correvit (Datron) 

Pols d’entrada V - Photoelectric cell 

 

Taula N.3.1.2 

 

Es disposaran una sèrie de reflectors lluminosos que es localitzaran en les parts sospitoses 

de la plataforma dinàmica per tal de poder avaluar exactament l’acceleració lateral en 

aquests punts. 

 

Totes les variacions importants en l’acceleració lateral seran identificades en la pista, i totes 

les mesures es portaran a terme en les diferents parts de la plataforma dinàmica. 

 

 

N.3.2. Petites variacions de la superfície, ona curta. 

 

Per a l’avaluació de les petites variacions en la supefície de la pista es conduirà el vehicle a 

una velocitat constant i en línia recta a una velocitat aproximada de 100 Km a la hora. 

 

Durant la conducció del vehicle s’enregistrarà l’acceleració vertical de cada una de les rodes 

del vehicle per tal de ser avaluades. 
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Maniobra Velocitat longitudinal del vehicle 

Conducció en línia recta 100 Km / h 

 

Taula N.3.2.1 

 

Variable Unitats Rang Sensor 

Acceleració vertical m / s² 0 – 20 m / s² 

Piezoelectric ICP 

accelerometer 

PCBM339B01 

Velocitat 

longitudinal 
Km / h 0 – 120 Km / h Correvit (Datron) 

Pols d’entrada V - Photoelectric cell 

 

Taula N.3.2.2 

 

Tal i com s’ha descrit en l’anterior test, es disposaran bandes reflectores que s’utilitzaran per 

localitzar els punts més problemàtics de la pista. 

 

Les irregularitats detectades seran identificades i posicionades en la pista. 

 

 

N.3.4. Grans variacions de la superfície: Planitut de les ones de la superfície, 
ona llarga. 

 

El mètode per a l’avaluació de les grans variacions en les ones existents en la superfície de 

l’asfalt consistirà en realitzar una sèrie de maniobres circulars amb diferents radis de gir a 

una velocitat reduïda.  

 

 

Maniobra Velocitat Radi 

Conducció circular 

Conducció recte 
< 20 Km / h Diversos 

 
Taula N.3.2.3 
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Variable Unitats Rang Sensor 

Velocitat 

longitudinal 
Km / h 0 – 120 Km /h Correvit (Datron) 

Roll angle º ±5º 
Strapdown platform 

(RMS) 

Pitch angle º ±5º 
Strapdown platform 

(RMS) 

Acceleració lateral m / s² ±10 m / s 
Strapdown platform 

(RMS) 

 

Taula N.3.2.4 

 

N.3.5. El Vehicle 

 

El vehicle que es farà servir per a realitzar els diferents tests serà acordat abans del 

començament de les mesures a realitzar entre IDIADA AT i el client. Les opcions de vehicle 

més factibles a les que IDIADA AT podrà accedir seran les següents: 

 

- Mercedes C180 

- Mercedes E240 

 

Els pneumàtics utilitzats seran del mateix constructor, centre productiu i lot per tal de garantir 

la millor repetivilitat possible en cada un dels assaigs realitzats. 
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O. ANNEX REFERENT ALS ASPECTES CONTRACTUALS ENTRE EL 
CLIENT I IDIADA AT.  
 

O.1. Principis de l’acord 
 

O.1.1.Objecte 

 
L’objecte de l’acord consistirà en la provisió per part d’IDIADA AT a un determinat client de 
les instal·lacions definides en el present annex i que consistiran en una Plataforma dinàmica 
de les dimensions establertes en apartats posteriors. 
  
Es tindrà en compte també que aquestes instal·lacions seran d’ús prioritari tal i com 
s’esmenta en l’apartat del model de negoci, i que aquest client realitzarà un pagament 
mensual a IDIADA AT per aquests serveis que es veurà reflexat en el present document. 
 
El client no serà responsable de cap cost relatiu a les especificacions establertes en la obra 
per part de IDIADA AT. A més, en cas de que es produís alguna circumstància que afecti a 
les premisses establertes com podria ser la insolvència d’IDIADA o algun cost extra en 
l’establiment de les especificacions, el client no tindrà cap responsabilitat i només s’haurà de 
fer càrrec del pagament del cost de l’acord. 
 
 

O.1.2. Termini de l’acord 

 
Existirà un termini concret en el que s’executarà el contracte establert entre IDIADA i el 
client. Aquest període de temps començarà el dia que es signi el contracte d’utilització de les 
pistes i acabarà al cap de 15 anys.  
 
Per altra banda, IDIADA AT pot concedir al client la opció de prorrogar el contracte sempre 
hi quant es segueixin les següents premisses: 
 

- Abans del 30 de juny del catorzè any de contracte, IDIADA informarà al client de si li 
continua oferint el mateix servei que fins al moment, o si per altra banda no continua 
oferint el servei al mencionat client 

 
- En el supost que IDIADA AT decidís prorrogar el contracte, el client haurà d’informar 

a IDIADA AT abans de la fi del catorzè any de si exerceix la opció de pròrroga. 
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- En el cas de que la opció de pròrroga sigui exercida, el contracte s’allargarà 

automàticament per a un període de 5 anys adoptant les mateixes condicions 
establertes fins al moment. 

 
 

O.1.3. Preus establerts 

 
S’establiran uns determinats preus que el client haurà de pagar cada mes per l’ús de la 
plataforma dinàmica i els boxes annexes a la mateixa. 
 
IDIADA AT començarà a facturar les quantitats anteriorment citades al client després del 
primer més d’utilització de les instal·lacions projectades. Per altra banda, el pagament que 
realitzarà el client es farà a 30 dies.  
Cal dir també que el preu que pagarà el client a IDIADA AT, serà revisat anualment segons 
l’augment de l’IPC publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea.  
 
El client estarà d’acord en pagar les mensualitats acordades quan l’ús de la plataforma 
dinàmica o dels tallers no sigui requerida per ell mateix o durant els períodes en que es 
realitzin treballs de manteniment ja siguin de tipus regular o de tipus no regular sempre hi 
quant els períodes de temps per a realitzar aquestes feines siguin raonables.   
 
En cas de treballs de reparació realitzats com a conseqüència de deficiències en la 
construcció, la quota mensual acordada que el client pagarà a IDIADA AT es veurà reduïda 
en mesura proporcional als impediments que el client pugui percebre en el desenvolupament 
de la seva feina segons les següents especificacions: 
 

- Si el client considera que els impediments en l’ús que pot realitzar de les 
instal·lacions acordades són menors al 25% del total, s’acordarà una reducció en el 
pagament de la seva quota mensual. 

 
- Si el client considera que els impediments que se li generen en la utilització de les 

instal·lacions acordades és superior al 25% o l’impediment és total, el propi client 
requerirà a IDIADA una garantia bancaria acceptable d’una suma d’igual valor a la 
diferència entre el 75% restant de la retribució mensual i la proporció en la qual es 
facin servir les instal·lacions que no tinguin cap impediment durant el període de 
temps necessari per a la reparació que s’hagi de portar a terme. 

 
- En qualsevol dels casos en els que hi hagi un període de temps en el que les 

instal·lacions no puguin ser utilitzades o la seva utilització no pugui ser total, la 
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indemnització per danys a la empresa del client es farà mitjançant la reducció del 
pagament mensual acordat. 

 
Els costos resultants dels treballs de manteniment que s’hagin de fer regularment i que es 
definiran en el present document aniran a càrrec d’IDIADA AT, i per lo tant, estaran 
continguts en l’acord de pagament mensual de la quantitat acordada entre les dues 
companyies. 
Per altra banda, els costos derivats dels treballs de manteniment de tipus no regular no 
estaran continguts en el preu del present acord. 
 
 

O.1.4. Disponibilitat de les instal·lacions, mesures correctives i inici de l’ús 

 
IDIADA AT realitzarà les instal·lacions referents als tallers demandats pel client en un 
període no superior a 18 mesos, i la plataforma dinàmica descrita en el present document en 
un període de temps no inferior a 27 mesos. 
 
En el moment en que alguna de les instal·lacions estigui ja acabada i disponible per al seu 
ús, IDIADA AT informarà al client. A partir d’aquest moment, el client disposarà d’un període 
de 30 dies per verificar en una primera inspecció preliminar que tots els equips o 
instal·lacions compleixin amb les especificacions acordades. 
 
Si el client considera que les especificacions establertes es compleixen, farà arribar a 
IDIADA AT el document d’inicialització de l’ús de les infrastructures acordades. 
El client podrà començar a utilitzar les instal·lacions a partir de l’endemà de la signatura del 
contracte de començament d’ús. 
 
Si pel contrari el client considera que no es compleixen les especificacions requerides, el 
client facilitarà a IDIADA AT el document de rebuig dels equipaments donant les raons per 
les quals pren aquesta decisió. 
A partir d’aquest moment, IDIADA AT haurà de realitzar les correccions oportunes en el 
menor espai de temps possible i redactar un document en un període no superior a 30 dies 
indicant les mesures correctores que es portaran a terme. 
 
Es conclourà aquest apartat dient que el client no es farà responsable del compliment de les 
especificacions constructives de cap de les instal·lacions que es portaran a terme. 
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O.1.5. Confidencialitat 

 
IDIADA AT assegurarà la confidencialitat de la totalitat de les informacions facilitades per a 
la construcció de la nova plataforma dinàmica. Amb això, es voldrà dir que no tindrà accés a 
aquesta informació cap tercera persona a excepció de que la mencionada informació sigui 
necessària per a realitzar alguna construcció. 
 
Els contractes de treball de construcció que es vagin efectuant a mesura que la obra de la 
plataforma dinàmica vagi avançant portaran incorporats una clàusula de confidencialitat. 
 
Per altra banda, les dues parts de l’acord realitzat es comprometran a protegir qualsevol 
tipus de secret de negoci que es pugui donar a l’interior del complex d’IDIADA.  
 
 

O.1.6. Treballs de manteniment regulars 

 
Es consideraran treballs de manteniment regulars totes les activitats de neteja de les pistes, 
eliminació de les herbes que hagin sortit en les zones no pavimentades i la neteja regular 
dels tallers. 
Quedaran exclosos d’aquest apartat els treballs necessaris a realitzar per a un 
deteriorament de les instal·lacions causat per una utilització excessiva o no adequada de les 
mateixes per part del client. 
 
La plataforma dinàmica no serà reasfaltada en un període de 7 anys des del moment en que 
la nova instal·lació es posi en funcionament. 
En cas de que el client consideri que la superfície es vegi deteriorarda abans d’aquest 
període de temps sense un motiu aparent, es realitzaran assaigs de com a mínim 15 hores 
de vehicles del tipus N1, N2, M1 i M2  o es realitzaran assaigs de més de 500 hores per part 
de vehicles del tipus M3 i N3 per tal de definir si es necessària una reparació, i en el cas de 
que aquesta reparació sigui necessària, definir si es tractarà d’un treball de manteniment 
regular o d’un treball de manteniment no regular. 
 
No es consideraran treballs de manteniments regulars aquells que es realitzin per tal de 
solucionar algun desperfecte realitzat en la plataforma com a conseqüència d’accidents en 
els tests que el client porti a terme. 
 
 

O.1.7. Treballs de manteniment no regulars 
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Les possibles reparacions de les tanques de seguretat no es consideraran treballs de 
manteniment regular.  
Es consideraran també treballs de manteniment no regular els possibles desperfectes 
generats pel propi client així com la necessitat de reasfaltar la superfície de la plataforma 
dinàmica abans de set anys a partir del moment de la seva posada en funcionament 
 
 

O.1.8. Persones de contacte i accés restringit a les instal·lacions 

 
Les dues parts designaran persones de contacte que s’encarregaran de coordinar les 
relacions. 
 
Només es garantirà l’accés a les instal·lacions al personal degudament autoritzat i designat 
pel client. A part, el client haurà de consentir l’accés a les instal·lacions de les que disposa 
prioritat al personal d’IDIADA AT encarregat de comprovar que es compleixen les 
especificacions establertes en l’acord. 
 
A més, tot el personal del client que porti a terme la seva feina en les instal·lacions d’IDIADA 
AT haurà de complir les regles de confidencialitat, accés al complex, circulació, us d’altres 
instal·lacions i entrada d’equips audiovisuals vigents en la normativa interna d’IDIADA AT.  
 
 

O.1.9. Responsabilitats i assegurances 

 
El client serà l’únic responsable dels possibles desperfectes causats per terceres persones 
en el conjunt de les instal·lacions de la plataforma dinàmica i dels tallers, ja siguin 
desperfectes resultat de la utilització directa o indirecta de les instal·lacions. 
Per altra banda, el client renunciarà a demanar responsabilitats a IDIADA AT en els 
següents aspectes: 
 

- En el cas de que es produís un robatori o l’acció de qualsevol tipus de criminal dins 
de les instal·lacions d’IDIADA i no es produís cap negligència per part d’IDIADA AT. 

 
- En el cas de que es produís el tall del subministrament d’aigua, gas, electricitat, 

calefacció o sistemes de refrigeració i no es dones cap tipus de negligència per part 
d’IDIADA AT. 

 
Per altra banda, i durant tota la durada del contracte, IDIADA AT contractarà un servei de 
seguretat per a les instal·lacions tractades, i el client s’encarregarà de contractar una 



Annexes 

 

116

assegurança que es farà càrrec dels riscos que la seva activitat concreta comporti. 
 
A continuació es mostren els aspectes que hauran de tenir en compte les assegurances tant 
de IDIADA AT com del propi client: 
 
Per part de IDIADA AT:  
 

- Possibles incendis o accidents relacionats amb el foc ja sigui en les instal·lacions 
vehicles o equips. 

 
- Possibles danys en el sistema estructural de les instal·lacions. 

 
- Mal funcionament del sistema d’extinció d’incendis. 

 
Per part del client: 
 

- El client s’encarregarà d’assegurar totes les activitats, tests i proves que pugui arribar 
a desenvolupar en les instal·lacions així com els equips i materials existents en les 
instal·lacions. 

 
- El client es farà càrrec d’assegurar els possibles desperfectes  que puguin generar 

terceres persones en el complex d’IDIADA AT per un valor de 10 milions d’euros. 
 
 

O.1.10. El medi ambient 

 
Durant el període de temps en el que sigui vigent el contracte que en aquest document 
s’està explicant, el client complirà la totalitat dels requeriments mediambientals així com la 
normativa vigent de seguretat i higiene en les instal·lacions d’IDIADA AT.  
 
El client no permetrà que substàncies de tipus tòxic o perillós siguin manipulades, 
transportades, generades, usades o consumides per a tercers en les instal·lacions d’IDIADA 
sense el permís exclusiu d’aquest últim. 
Per aquest motiu, el client, haurà d’informar a IDIADA AT en cada un dels casos en que es 
realitzi algun tipus de transport, producció o utilització de matèries perilloses. 
 
 

O.1.11. Acabament del contracte 
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Una vegada el període temps per al que el contracte és vigent acabi, la totalitat de les 
instal·lacions passaran a la propietat d’IDIADA AT conjuntament amb totes les millores que 
s’hagin desenvolupat durant el període de temps en que el contracte té vigència. 
 
 

O.2. Requeriments i especificacions de la plataforma dinàmica 

 

O.2.1. Localització, traçat i dimensions 

 
En l’apartat de plànols d’aquest projecte es mostrarà la localització de la plataforma 
dinàmica dins de les instal·lacions d’IDIADA AT així com un plànol detallat del lloc on es 
construirà la pista tenint en compte l’accés dels tallers i la carretera general. 
 
L’àrea dibuixada en els plànols estarà pavimentada amb asfalt, i la superfície de color blanc 
disposada als marges de la pista es composarà de grava per tal d’aturar un vehicle en el cas 
de que es produís una sortida de pista. 
  
Cal especificar que la totalitat de les pendents de les superfícies asfaltades de la Plataforma 
Dinàmica seran del 0%, i per tant, seran totalment planes. 
 
 

O.2.2. Coeficient de fricció de la superfície 

 
El coeficient de fricció de la totalitat de la superfície pavimentada serà uniforme en la totalitat 
de la pista pavimentada i equivalent a les plataformes dinàmiques ja existents d’IDIADA AT i 
d’Alemanys. 
.  
El coeficient de fricció de la nova Plataforma Dinàmica no podrà variar en un valor superior 
al 5% a l’existent en les dues pistes mencionades. 
 
 

O.2.3. Regularitat de la superfície 

 
La regularitat de la superfície i el nivell de planitut de la pista serà similar a l’existent en la 
Plataforma Dinàmica existent a IDIADA AT. 
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Per tal de comprovar i verificar el compliment de les especificacions de regularitat i planitut 
es realitzarà la mesura de les variacions existents en la superfície de la nova pista 
mitjançant la regla rodant de 3 metres realitzant mostres transversals i longitudinals cada 5 
metres. 
 
A continuació es mostra el numero màxim de desviacions acceptades i el valor de la seva 
desviació tant per a valors de mesures longitudinals com transversals: 
 
Màxim número de punts fora de la regularitat mínima en presa de mostres en direcció 
longitudinal: 
 

> 2 mm 60 
> 3 mm 5 
> 4 mm 2 
> 6 mm 0 

 
Taula O.2.3.1 

 
Màxim número de punts fora de la regularitat mínima en presa de mostres en direcció 
transversal: 
 
 

> 2 mm 550 
> 3 mm 150 
> 4 mm 60 
> 6 mm 5 

 
Taula O.2.3.2 

 
A part de la realització de les mesures amb la regla rodant de 3 metres, també es realitzaran 
tests amb un vehicle equipat i destinat a realitzar la comprovació de la qualitat constructiva 
de la Plataforma Dinàmica al i com es podrà veure en altres apartats. 
 
Tant en la plataforma dinàmica existent en les instal·lacions d’IDIADA AT com la existent en 
les instal·lacions d’Alemanya seran mesurades amb els mateixos mètodes. Per altra banda, 
els resultats que s’hauran d’obtenir en la nova Plataforma dinàmica hauran de ser 
equivalents als millors resultats obtinguts en les dues pistes ja existents. 
 
Els tests que es portaran a terme es faran en comú i entre les dues parts de l’acord. A més, 
cada una de les parts facilitarà els seus resultats obtinguts a l’altra. 
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O.2.4. Reasfaltat 

 
La superfície de la pista estarà dissenyada per a donar servei un mínim de 20 anys 
considerant un trànsit mitjà habitual de vehicles pesats. D’aquesta manera no es preveurà 
cap tipus de problema estructural en aquest període de temps. 
 
No obstant, cal dir que la superfície de la pista sofrirà degut a l’ús que en realitzin els 
vehicles per a realitzar els diferents tests, per motiu de l’aigua de la pluja, i per motiu de la 
intensitat del sòl durant l’estiu.. 
La combinació d’aquests tres factors ocasionarà en el futur la pèrdua de la primera capa 
més fina i superficial d’asfalt, establint-se posteriorment un asfalt més aspre que podrà 
derivar en petits sots. 
 
En el cas de que es doni la necessitat de reasfaltar la pista o realitzar altres treballs, la 
responsabilitat d’aquesta feina recaurà sobre la part que s’especifica en el document que 
defineix els treballs de manteniment regular i els treballs de manteniment no regulars. 
 
 

O.2.5. Mesures per a garantir la confidencialitat 

 
Per tal de garantir la confidencialitat de les instal·lacions a utilitzar pel client, IDIADA AT 
construirà unes motes de terra i tres barreres per tal d’eliminar els punts des dels quals es 
pot accedir visualment a les instal·lacions especificades ja sigui des de l’exterior d’IDIADA o 
des de l’interior del complex d’IDIADA. 
 
En l’apartat de plànols es pot consultar la disposició de les diferents barreres i motes a 
disposar.  
Aquestes barreres protegiran les instal·lacions de les mirades externes en una distància de 
1,5 Km. Les barreres però, no protegiran les instal·lacions de les mirades des de un punts 
alçats disposats a més de un Km de la zona de les pistes. Per tal de fer front a aquest perill, 
el control de seguretat d’IDIADA AT s’encarregarà de controlar aquestes situacions 
mitjançant un circuit tancat de televisió. 
 
Internament, es disposaran barreres al llarg del límit entre la Plataforma Dinàmica i la 
carretera general per evitar les vistes des de l’interior del complex d’IDIADA AT. 
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P. ANNEX DEL PRESSUPOST 

 

P1. Resum del moviment de terres 

 
 

 
AMIDAMENT MECANITZATS 

  

EIXOS 
 

TERRAPLE 
  

SELECCIONAT 
  

REBLERTS
  

 
TOTAL 

TERRAPLÈ 
 

EXCAVACIÓ
  

T. 
VEGETAL 

  
EIX 1 (Pista Principal) 80.505 41.493 1.543 123.541 264.578 43.499 
EIX 2 (Ramal Nord) 102 788 869 1.759 45.937 4.914 
EIX 3 (Ramal Sud) 989 0 708 1.697 6.060 3.086 
EIX 4 (Entroncament) 64 0 82 146 50 157 
EIX 5 (Final Pista) 28.615 8.247 810 37.672 29.403 8.572 
EIX 10 (Accés a Boxes) 17 904 102 1.023 1.470 610 
ILLA NORD 145 0 0 145 13.616 2.334 
ILLA SUD 330 0 0 330 3.688 2.334 
TOTAL 110.767 51.432 4.114 166.313 364.802 65.506 
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                TIPUS MATERIAL EXCAVAT 
  

  
                 EIXOS 
  

SELECCIONAT
 

  
TOLERABLE 
 

INADEQUAT 
 

EIX 1 (Pista Principal) 88.121 148.587 27.870
EIX 2 (Ramal Sud)  24.770 19.847 1.320
EIX 3 (Ramal Sud)  6.060 0 0
EIX 4 (Entroncament) 50 0 0
EIX 5 (Final Pista)  0 29.403 0
EIX 10 (Accés a Boxes) 0 1.470 0
ILLA NORD  12.636 0 980
ILLA SUD  3.688 0 0
TOTAL 
  135.325 199.307 30.170

 

 
 
  

SANEIG ARGILES 
   
 
VOLUM TOTAL A SOBREEXCAVAR 121.500
  
INADEQUAT (Argiles) 87.920
  
TOLERABLE 
  33.580
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AMIDAMENTS MECANITZATS 

  
  
MOTES 
 
  

 TOLERABLE 
 
  

  
INADEQUAT 
 
  

 TERRAPLÈ 
 
  

  
EXCAVACIÓ 
 
  

  
T. VEGETAL 
 
 

A 0 42.834 42.834 17 5.633
B-1 3.314 0 3.314 0 445
B-2 6.807 0 6.807 0 623
C-1 9.865 0 9.865 0 1.576
C-2 27.388 0 27.388 28 2.292
D-1 1.208 0 1.208 0 198
D-2 4.039 0 4.039 4 398
E 83 0 83 0 40
F 0 16.984 16.984 13 2.358
G 2.100 0 2.100 0 565
TOTAL 54.804 59.818 114.622 62 14.128

 
 

P2. Balanç de terres 

 
  

TERRAPLÈ 
 

 

 
SEL/TOL 

 
INADEQUAT

 
TOTAL 

 
PLATAFORMA 166.313 0 166.313
MOTES 54.804 59.818 114.622
SANEIG 121.500 0 121.500
TOTAL 342.617 59.818 402.435
 
TERRAPLÈ AMB SÒL SELECCIONAT O TOLERABLE 342.617
SÒL SELECCIONAT DISPONIBLE 135.325
SÒL TOLERABLE DISPONIBLE 232.949
EXCEDENT DE SÒL TOLERABLE  25.657
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EXCAVACIÓ 

  

 

 
SEL 

 
TOL 

 
INADEQUAT 

 
TOTAL 

 
PLATAFORMA 135.325 199.307 30.170 364.802
MOTES 0 62 0 62
SANEIG 0 33.580 87.920 121.500
TOTAL 135.325 232.949 118.090 486.364

TERRÀPLE MOTES AMB SÒL 
INADEQUAT 59.818 
SÒL INADEQUAT DISPONIBLE 118.090 
EXCEDENT DE SÒL INADEQUAT 58.272 
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P3. Relació de partides 
 

  
 

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
 

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 G2140010 M3 

 
ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE FORMIGO 
EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MECANICS O MANUALS, 
INCLOS TALL D'ARMADURES, CARREGA, TRANSPORT A 
L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE 
L'ABOCADOR(P - 2) 

9,86 6,40 63,07 

  

2 G2140001 M3 

 
ENDERROC D'EDIFICACIO, MESURAT EN VOLUM APARENT, 
INCLOSA LA COBERTA, SOLERA I MASSIS, CARREGA I TRANSPORT 
A L'ABOCADOR, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT 
DE L'ABOCADOR(P - 1) 

7,36 296,13 693,76 

  

3 G2140020 M3 

 
ENDERROC D'ESTRUCTURES DE PAREDAT DE QUALSEVOL TIPUS, 
AMB MITJANTS MECANICS O MANUALS, INCLOS CARREGA, 
TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I 
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR(P - 3) 

5,66 860,90 4.869,57 
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4 G2190102 M 
 
TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES 
BITUMINOSES O FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA DE 20 CM(P - 6) 

0.93 120,00 111,54 

  

5 G2190020 M2 

 
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, INCLOSES 
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I 
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR(P - 5) 

1,03 30,00 30,75 

  

6 G2190010 M2 

 
DEMOLICIO DE VORERES AMB BASE DE FORMIGO O PAVIMENT DE 
FORMIGO, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, INCLOSES 
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I 
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR(P - 4) 

1,14 165,00 188,03 

  

7 G4500002 M3 

 
FORMIGO HM-15 PER A REGULARITZACIO EN FONAMENTS O 
REBLIMENTS, INCLOS LA PREPARACIO DE LA BASE 
D'ASSENTAMENT, COL.LOCACIO I VIBRAT(P - 17) 

16,72 175,95 2.941,47 

  

8 G21B1006 M 

 
DESMUNTATGE, CARREGA I TRANSPORT A MAGATZEM O 
ABOCADOR DE BARRERA DE SEGURETAT FORMIGÓ EXISTENT.(P - 
7) 

0.81 135,00 109,58 

  
TOTAL SUBCAPITOL 9.007,79  
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MOVIMENT DE TERRES 

 

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 G22D0010 M2 

 
ESBROSSADA EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, DEIXANT LA 
LLENYA A DISPOSICIO DE LA PROPIETAT, A LES ZONES DEFINIDES 
ALS PLANOLS, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA CARREGA I 
TRANSPORT A L'ABOCADOR O APLEC, INCLOS CANON 
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.(P - 

0.13 217.626,00 29.094,45 

  

2 G2210001 M3 

 
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL, INCLOSA CARREGA I 
TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'US, INCLOS CANON 
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR(P - 8) 

0.51 79.010,00 40.490,96 

  

3 G2210013 M3 

 
EXCAVACIO DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE 
DESMUNT, AMB MITJANS MECANICS, INCLOSES PARTS 
PROPORCIONALS DE VOLADURA EN ROCA, AMB CARREGA I 
TRANSPORT A L'ABOCADOR O LLOC D'US, INCLOS CANON 
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR(P - 9) 

0.81 486.056,00 394.526,90 

   

4 G2240002 M2 

 
PREPARACIO DE BASE DE TERRAPLENAT O PEDRAPLENAT I DE 
FONS DE DESMUNT, ESTESA I COMPACTACIO SEGONS 
CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES(P - 11) 

0.17 161.476,20 27.241,72 
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5 G2260010 M3 

 
TERRAPLENAT O PEDRAPLENAT AMB SOL PROCEDENT DE LA 
PROPIA OBRA, ESTESA I COMPACTACIO SEGONS CONDICIONS 
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES, MESURAT SOBRE 
PERFIL TEORIC(P - 12) 

0.31 402.289,00 122.930,46 

   

6 G3J20012 M3 

 
ESCULLERA AMB BLOC DE PEDRA CALCARIA DE 200 A 400 KG, 
INCLOS SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO, MESURAT SOBRE 
PERFIL TEORIC SEGONS PLANOLS(P - 15) 

3,80 4.350,00 16.546,54 

TOTAL  SUBCAPITOL 630.831,04  
  
  
 
 
  
  
 

DRENATGE SUPERFICIAL I PROFUND 
 

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 G2220003 M3 

 
EXCAVACIO DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O 
FONAMENTS, AMB MITJANS MECANICS, INCLOSES PART 
PROPORCIONAL DE VOLADURA EN ROCA I TALL PREVI EN 
TALUSSOS, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O 
LLOC D'US, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT D 

0,54 6.512,00 3.503,09 
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2 G3Z10010 M2 

 
FORMIGÓ HM-15 PER A CAPA DE NETEJA DE 10 CM DE GRUIX, 
INCLOS LA PREPARACIO DE LA BASE D'ASSENTAMENT, ESTESA I 
ESQUERDEJAT.        (P - 16) 

1,79 5.562,00 9.932,17 

   

3 G7B10006 M2 
 
FELTRE GEOTEXTIL AMB UN PES MINIM DE 140 G/M2, INCLOS 
RETALLS I CAVALCAMENTS, COL.LOCAT(P - 18) 

        0.49 36.729,00 18.004,45 

 

4 G2290020 M3 

 
REBLIMENT DE MATERIAL FILTRANT EN DRENATGES, AMB GRAVA 
DE PEDRERA DE 20 A 40 MM, MESURAT SOBRE PERFIL TEORIC(P - 
13) 

6,19 5.437,82 33.666,24 

 

5 GD5AU050 M 

 
DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE DIAMETRE 300 MM, 
INCLOS SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DEL TUB, SEGONS 
PLANOLS(P - 46) 

6,06 2.760,00 16.718,53 

 

6 GD5AU040 M 

 
DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE DIAMETRE 400 MM, 
INCLOS SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DEL TUB, SEGONS 
PLANOLS(P - 45) 

9,72 6.970,00 67.734,47 

   

7 GD5F0115 M 

 
CUNETA TRAPEZOÏDAL D'1,50/0,50 M D'AMPLE I 0,50 M DE 
FONDARIA, REVESTIDA AMB UN MINIM DE 15 CM DE FORMIGO H-
150, INCLOS EXCAVACIO DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, 
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS 
RESULTANTS, SEGONS PLANOLS(P - 47) 

9,04 2.680,00 24.227,20 
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8 GD530002 M 

 
NETEJA I RESTITUCIO DE CUNETA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB 
MITJANS MECANICS I MANUALS, INCLOS REPERFILAT DE BERMES 
I TALUSSOS, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS 
MATERIALS RESULTANTS, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT 
DE L'ABOCADOR(P - 44) 

1,00 250,00 250,00 

 

9 GDD1U020 U 
 
ARQUETA DE CONNEXIÓ CEGA PER A DRENS.(P - 49) 47,83 78,00 3.730,43 

 

10 GD75U040 M 

 
CANALITZACIO AMB TUB DE FORMIGO VIBROPREMSAT DE 60 CM 
DE DIAMETRE, INCLOS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA 
GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGO H-150, SEGONS 
PLANOLS(P - 48) 

17,87 815,00 14,57 

 

11 G7B12000 M2 

 
LÀMINA IMPERMEABLE DE GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÉ 
TERMOSOLDAT REVESTIT AMB UNA PEL·LÍCULA DE POLIPROPILÉ, 
AMB UN PES DE 161 G/M2, INCLOS RETALLS I CAVALCAMENTS, 
COL.LOCAT(P - 19) 

0.98 45.000,00 43.974,51 

TOTAL SUBCAPITOL 236.308,33  
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MATERIALS GRANULARS 
 

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 G9212002 M3 

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, ESTESA, HUMECTACIO, 
COMPACTACIO, ESCARIFICAT, NIVEL·LACIÓ I SEGONA 
COMPACTACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEORIC SEGONS 
PLANOLS(P - 20) 

5,05 40.141,00 202.519,84 

 

2 G9A10001 M3 
SUBMINISTRE I ESTESA DE CAPA DE GRAVA GRANÍTICA DE 6 A 12 
MM, EN ACABAT SUPERFICIAL DE ZONA NO PAVIMENTADA ( 
ZONES D'ESCAPATÒRIA ).(P - 21) 

6,11 1.099,28 6.711,31 

TOTAL SUBCAPITOL 209.231,15  
 
 
 
  
 

AGLOMERATS BITUMINOSOS I REGS 
  

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 G9H10104 T 

 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-12, AMB GRANULAT PORFÍDIC, 
INCLOS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE 
BETUM(P - 23) 

8,35 15.580,20 130.033,68 
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2 G9H10102 T 

 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-12, AMB GRANULAT CALCARI, 
INCLOS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE 
BETUM(P - 22) 

6,50 16.012,60 104.131,07 

 

3 G9H10304 T 

 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20, AMB GRANULAT CALCARI, 
INCLOS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE 
BETUM(P - 24) 

6,55 44.932,80 294.203,55 

 

4 G9J10010 M2 
 
REG D'EMPRIMACIO AMB EMULSIO CATIONICA, TIPUS ECI(P - 27) 0.11 135.804,00 14.265,16 

 

5 G9J10020 M2 
 
REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO CATIONICA, TIPUS ECR-1(P - 
28) 

0.07 260.220,00 18.222,73 

 

6 G9J10030 M2 

 
REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO CATIONICA MODIFICADA AMB 
POLÍMERS, TIPUS ECR-3-m MITJANÇANT BETUM RESIDUAL TIPUS 
BM-3c.(P - 29) 

0,09 139.240,00 11.966,80 

 

7 G9HA0010 T 
 
BETUM ASFALTIC TIPUS B60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES(P - 
25) 

51,07 2.617,06 133.652,31 

 

8 G9HA0030 T 
 
BETUM ASFALTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS TIPUS BM-3c PER A 
MESCLES BITUMINOSES.(P - 26) 

94,39 961,31 90.733,48 

TOTAL SUBCAPITOL 797.208,53  
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 GBA12010 M 

 
PINTAT AMB DUES CAPES DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE 
PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRILICA EN SOLUCIO AQUOSA O AMB 
DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, 
INCLOENT EL PREMARCATGE.(P - 31) 

0.15 1.391,00 208,10 

 

2 GBA12020 M 

 
PINTAT AMB DUES CAPES DE FAIXA DE 20 CM D'AMPLADA SOBRE 
PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRILICA EN SOLUCIO AQUOSA O AMB 
DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, 
INCLOENT EL PREMARCATGE.(P - 32) 

0.22 4.381,00 976,16 

TOTAL SUBCAPITOL 1.184,11  
 

 

    

 
SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 
    

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 
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1 GBB12013 U 

 
PLACA CIRCULAR DE 120 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE 
TRANSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOS 
ELEMENTS DE FIXACIO PER A SUPORT, SENSE INCLOURE 
SUPORT, TOTALMENT COL.LOCADA(P - 33) 

70,84 1,00 70,84 

 

2 GBBZ0007 U 

 
SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100X50X3 MM, 
PER A LA COL.LOCACIO D'UNA SENYAL DE TRANSIT EN AUTOVIES 
I AUTOPISTES, INCLOS FONAMENTACIO I COL.LOCACIO I PINTAT 
DEL MATEIX AMB PINTURA TIPUS BLAU PANTONE 2945C.(P - 34) 

25,30 1,00 25,30 

TOTAL SUBCAPITOL 96,13  
 
 

    

 
ELEMENTS D'ABALISAMENT 

 
    

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 GBC12312 U 

 
CAPTAFARS AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI, NIVELL II, A LES 
DUES CARES, TIPUS TB-10 'ULLS DE GAT', INCLOS FIXACIO AL 
PAVIMENT(P - 36) 

1,83 354,00 647,92 

             

2 GBBZ0007 U 

 
SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100X50X3 MM, 
PER A LA COL.LOCACIO D'UNA SENYAL DE TRANSIT EN AUTOVIES 
I AUTOPISTES, INCLOS FONAMENTACIO I COL.LOCACIO I PINTAT 
DEL MATEIX AMB PINTURA TIPUS BLAU PANTONE 2945C.(P - 34) 

25,30 12,00 303,55 
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3 GBC12101 U 

 
PANELL DIRECCIONAL DE 80X40 CM, PER A SENYALITZACIO DE 
TRANSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOS 
ELEMENTS DE FIXACIO AL SUPORT, SENSE INCLOURE SUPORT, 
TOTALMENT COL.LOCAT(P - 35) 

23,30 12,00 279,60 

TOTAL SUBCAPITOL 1.231,08  
 
 

    

 
SISTEMES DE CONTROL I ACCÉS 

 
    

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 G2190102 M 
 
TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES 
BITUMINOSES O FORMIGO, FINS A UNA FONDARIA DE 20 CM(P - 6) 

0.93 40,00 37,18 

             

2 GC110001 U 
 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TERMINAL DE CONTROL.(P 
- 37) 

534,73 1,00 534,73 

 

3 GC110002 U 
 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE DETECCIÓ 
TIRIS(P - 38) 

709,95 2,00 1.419,90 
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4 GC110003 U 

 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BUCLE D'INDUCCIÓ 
FORMAT PER TRES VOLTES O ESPIRES DE CABLE AMB UNA 
SECCIÓ APROXIMADA DE 1,5 MM2. INCLOU LA COBERTURA DE 
PROTECCIÓ DEL CABLE.NO INCLOU EL TALL AMB SERRA DE DISC 
DEL PAVIMENT. SI INCLOU EL SEGELLAT DE LA RAN 

131,96 4,00 527,83 

 

5 GC110004 U 

 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA D'ACCÉS DE 
TIPUS SEMIINDUSTRIAL. INCLOU PROTECCIONS PER LA 
INTEMPÈRIE. VELOCITAT DE PUJADA DEL BRAÇ DE 3 S. INCLOU 
SENSOR PER PRESSIÓ DE PROTECCIÓ ANTICOL·LISIÓ 
INCORPORAT AL BRAÇ.(P - 40) 

633,55 2,00 1.267,11 

 

6 GC110005 U 

 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEMAFOR, AMB UN LLUM 
VERMELL I L'ALTRE VERD, DE 20 CM CADASCUN I D'ALTA 
LLUMINOSITAT. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
DEL MÀSTIL AMB UNA ALÇADA D'1,8 M. (P - 41) 

139,61 2,00 279,22 

 

7 GC110006 U 
 
MATERIAL DIVERS PER A INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'ACCÉS I 
CONTROL.(P - 42) 

485,11 1,00 485,11 

 

8 GC110007 U 
 
ADAPTACIÓ DE SOFTWARE.(P - 43) 587,56 1,00 587,56 
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9 GDG30010 M 

 
CANALITZACIO DE SERVEIS EXECUTADA AMB 1 TUB RIGID DE PVC 
DE 110 MM DE DIAMETRE, INCLOENT L'EXCAVACIO, LLIT DE 
SORRA, REBLERT I COMPACTACIO AL 95% DEL PM DE LA RASA, 
INCLOS CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS 
SOBRANTS, CANON D'ABOCAMENT I MANT 

2,79 220,00 612,75 

 

10 GDG30020 M 

 
CANALITZACIO DE SERVEIS EXECUTADA  AMB 2 TUB RIGIDS DE 
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE, INCLOENT L'EXCAVACIO, DAU DE 
FORMIGO HM-15, REBLIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT, 
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS 
SOBRANTS, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENI 

6,56 60,00 393,43 

TOTAL SUBCAPITOL 6.144,80  
 
 
  
 

CAMINS DE SERVEI 
  

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 G9P10020 M 

 
CAMI DE SERVEI DE 3 M D'AMPLE, INCLOS EXCAVACIO I REBLERT 
NECESSARI, 20 CM DE TOT-U ARTIFICIAL I CUNETA SENSE 
REVESTIR(P - 30) 

11,13 220,00 2.449,59 

TOTAL SUBCAPITOL 2.449,59  
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TERRES VEGETALS 
  

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 GR3P0002 M3 

 
ESTESA DE TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA SOBRE 
TALUSSOS DE TERRAPLENS I DESMUNTS DE QUALSEVOL 
PENDENT I ALÇADA, INCLÒS CÀRREGA, TRANSPORT DES DEL 
LLOC D'APLEC FINS AL LLOC D'UTILITZACIÓ I REFINAT MANUAL 
DELS TALUSSOS(P - 58) 

0.60 24.255,60 14515,10 

TOTAL SUBCAPITOL    14.515,10  
 
 
 
  
 

PLANTACIONS I ENJARDINAMENT 
  

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 GR1P0001 U 
 
PLANTACIÓ DE CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI(P - 55) 36,99 760,00 28.115,42 
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2 GR1P0003 U 

 
TRANSPLANTAMENT I PLANTACIÓ D'OLIVERES A LA ZONA DE 
PROJECTE SEGONS PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (INCLÓS 
EL SENYALAMENT, PODA, REG DE SATURACIÓ, APERTURA DE 
RASA PERIMETRAL, ARRENCAMENT I TRANSPLANTAMENT 
PROVISIONAL A VIVER, APERTURA DEL SOT D'1*1*1 M, P 

76,47 30,00 2.294,03 

 

3 GR1P0005 M2 

 
HIDROSEMBRA A REALITZAR EN DUES FASES EN DESMUNTS DE 
PENDENT 3H:2V I 5H:2V I ZONES PLANES, MITJANÇANT BARREJA 
BASE D'ESPÈCIES HERBÀCIES I LLAVORS D'ESPÈCIES ARBÓRIES 
O ARBUSTIVES, INCLOENT EL MANTENIMENT (REGS I SEGÀS) 
DURANT EL PERIODE DE GARANTIA, SEGO 

0,27 40.460,00 10.818,21 

TOTAL SUBCAPITOL 41.227,66  
 
 
  
 

PREVISIÓ OBRA CIVIL ENLLUMENAT 
  

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 GDK2U010 U 

 
PERICO PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 80X80 CM I 125 CM 
DE FONDARIA, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX I SOLERA DE 10 
CM DE GRUIX DE FORMIGO H-150, INCLOS EXCAVACIO, REBLERT I 
COMPACTACIO, FORMACIÓ DRENATGE INTERIOR, TRANSPORT A 
L'ABOCADOR O LLOC D'US, CANO 

61,67 14,00 863,37 
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2 GDG3U010 M 

 
CANALITZACIO DE SERVEIS AMB 4 TUBS RIGIDS DE PVC DE 110 
MM DE DIAMETRE, COL.LOCATS SOTA CREUAMENT DE VIAL,  
INCLÓS EXCAVACIO, FORMACIÓ DE PRISMA DE 45 X 45 CM AMB 
FORMIGÓ HM-15, REBLERT PER SOBRE DEL MATEIX I 
COMPACTACIO DE RASA AMB CARREGA I TRANSPORT A 

4,65 250,00 1.161,83 

 

3 GDKZ0002 U 

 
MARC DE 62X62X4,5 CM AMB TAPA DE PAS LLIURE 53X53 CM AMB 
ESPECIFICACIÓ DEL SERVEI, DE FONERIA DUCTIL , PER A UNA 
CARREGA DE RUPTURA DE 12 T, TOTALMENT COL.LOCAT(P - 54) 

24,01 14,00 336,19 

TOTAL SUBCAPITOL    2.361,39  
 
 
  
 

SEGURETAT I SALUT 
  

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 PPA900SS PA 
 
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER LA SEGURETAT I 
SALUT A L'OBRA(P - 60) 

24.870,05 1,00 24.870,05 

TOTAL SUBCAPITOL 24.870,05  
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SEGURETAT VIAL 
  

NUM. CODI UA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 PPA80001 PA 

 
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA SEGURETAT 
VIAL, SENYALITZACIO, ABALISAMENT I DESVIAMENTS 
PROVISIONALS DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES, SEGONS 
INDICACIO DE LA DIRECCIO DE L'OBRA(P - 59) 

95,66 1,00 95,66 

TOTAL SUBCAPITOL 95,66  
 
  

Total execució material 

 
1.976.762,55 

 
 
16% 

316.282,01 

 
Total execució per contracte 

2.293.044,56 
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Q. RESUM DEL PRESSUPOST 

  

Q.1. Pressupost d’execució material de l’obra 

 

Treballs previs i enderrocs                                 9.007,79 u.m. 

Moviment de terres                                  630.831,04 u.m. 

Drenatge superficial i profund                                 236.308,33 u.m. 

Materials Granulars                          209.231,15 u.m.  

Afermats bituminosos i regs                                                797.208,53 u.m. 

Senyalització horitzontal                   1.184,11 u.m. 

Senyalització vertical                            96,13 u.m. 

Elements d’abalissament                                                    1.231,08 u.m. 

Sistemes de control i accés                                                  6.144,80 u.m. 

Camins de servei                                        2.449,59 u.m. 

Terres vegetals                                               14.515,10 u.m. 

Plantacions i enjardinament                                     41.227,66 u.m. 

Preu obra civil enllumenat                               2.361,39 u.m. 

Seguretat i salut                                               24.870,05 u.m. 

Seguretat vial                                      95,66 u.m. 

 

Pressupost d’execució material de l’obra                                1.976.762,55 u.m. 

 

El pressupost d’execució material puja la quantitat de :   

un milió nou cents setanta sis mil set cents seixanta dos amb cinquanta cinc unitats 

monetàries.  

 

 

Exclòs l’IVA: 1.976.762,55 u.m.  

 

En el pressupost d’execució material de l’obra s’ha tingut en compte un 13% de despeses 

generals i un 6% de benefici industrial 
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Q.2. Pressupost d’execució per contracte de l’obra 

 

Pressupost d’execució material       1.976.762,55 u.m. 

 

IVA 16%                316.282,01 u.m. 

 

Pressupost d’execució per contracta                         2.293.044,56 u.m. 

 

El pressupost d’execució per contracta puja la quantitat de: 

Dos milions dos centes noranta tres mil quaranta quatre amb cinquanta sis unitats 

monetàries. 

 

Inclòs l’IVA: 2.293.044,56 u.m. 

 

 

Q.3. Pressupost General de l’obra 

 

Pressupost d’execució per contracta de l’obra         2.293.044,56 u.m. 

 

Pressupost del Projecte i direcció d’obra (3%)                68.791,34 u.m. 

 

Pressupost d’execució per contracta del control de qualitat (3%)             68.791,34 u.m. 

 

Llicències (2,6%)                            59.619,16 u.m. 

 

 

Pressupost general de l’obra             2.490.246,39 u.m. 

 

El pressupost general de l’obra ascendeix la quantitat de: 

Dos milions quatre centes noranta mil dos centes quaranta sis amb trenta nou unitats 

monetàries. 

 

Inclòs l’IVA: 2.490.246,39 u.m 

 

 


