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RESUM 
 

El projecte consisteix en la implantació d’una pista de proves per a vehicles, anomenada 

plataforma dinàmica, en el centre tècnic de l’empresa IDIADA Automotive Technology SA 

(en endavant IDIADA AT) a l’Albornar (Baix Penedès). Així mateix, es planteja i defineix quin 

ha de ser l’acord de negoci entre IDIADA AT i el client usuari principal de la pista esmentada 

que possibilitarà finalment la viabilitat econòmica del projecte. 

 

La finalitat de la realització d’aquest projecte consistirà en satisfer les necessitats d’assaig 

creixents que tindrà en un futur immediat l’esmentat client d’IDIADA AT. Les proves a què es 

fa referència consisteixen en assaigs d’estabilitat lateral a velocitats mitjanes i altes. El client 

esmentat era ja un usuari habitual d’una plataforma dinàmica existent a IDIADA, però la 

seva necessitat (i la d’altres clients usuaris de la pista) no es podia atendre només amb una 

pista d’aquest tipus. Per tant, finalment s’opta per incrementar la capacitat d’assaig amb la 

construcció d’una segona plataforma dinàmica, previ acord signat amb el client principal. 

Aquest acord i el model de negoci que hi ha al darrera és una de les parts més importants 

d’aquest projecte. 

 

El projecte d’implantació, pel qual s’estudien diferents localitzacions dins IDIADA AT, es duu 

a terme un cop s’ha acordat amb el client les especificacions principals. Algunes d’aquestes 

especificacions, basades en proves portades a terme amb un vehicle instrumentat, han 

d’ésser “traduïdes” a especificacions habitualment utilitzades al món de la construcció, 

especialment pel que fa al coeficient de fregament i a la rigorosa planor de la superfície de la 

pista. Així doncs, una altra part important d’aquest projecte consisteix en establir 

l’equivalència entre unes especificacions i altres, així com detallar el disseny, els materials, 

els sistemes constructius, la posada en obra i els sistemes de comprovació i validació de les 

especificacions. Es dóna a més la circumstància que al terreny escollit per construir la pista 

hi ha presència d’argiles expansives al subsòl, que s’ha de solucionar per mitjà de la 

substitució d’un gruix de 2,5 m d’argiles per altre material inert als canvis d’humitat. 

 

El projecte finalment contempla un estudi de viabilitat econòmica, basat en l’acord de negoci 

signat amb el client. En base a la previsió dels ingressos, les despeses i la inversió a 

realitzar es calcula el retorn de la inversió, que es considera acceptable segons els criteris 

de gestió d’IDIADA A.T. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Objecte 
 

L’objecte del projecte consistirà en la implantació d’una nova pista per a proves de  vehicles, 

anomenada plataforma dinàmica, al centre tècnic de l’empresa IDIADA AT a l’Albornar, 

Santa Oliva (Baix Penedès). La plataforma dinàmica és una pista d’uns 120.000 m2 de 

superfície, construïda amb aglomerat asfàltic, completament plana. Està formada per una 

superfície de forma aproximadament trapezial, a la qual s’inscriu un cercle de 300 m de 

diàmetre, més tres carrils d’aproximació, formant el conjunt una forma cònica. 

 

Així mateix, el projecte plantejarà i definirà quin ha de ser l’acord de negoci entre IDIADA AT 

i el client usuari principal de la pista esmentada que possibilitarà la viabilitat econòmica del 

projecte, i s’estudiarà la rendibilitat de la inversió sobre la base d’aquest model de negoci. 

 

1.2. Finalitat 
 
La finalitat de la realització d’aquest projecte consistirà en satisfer les necessitats d’assaig 

creixents que tindrà en un futur immediat un client habitual d’IDIADA AT. 

 

Aquest client havia portat a terme, des de l’any 1995, els assaigs d’estabilitat lateral en una 

plataforma dinàmica ja existent en les instal·lacions d’IDIADA AT. No obstant, degut a uns 

problemes apareguts amb un vehicle de la seva gamma, el client va comunicar l’any 1998 a 

IDIADA AT la seva voluntat d’utilitzar més intensivament l’esmentada plataforma dinàmica. 

La demanda del client, però, no podia ser atesa a mig termini degut al grau de previsible 

saturació de la pista existent, molt utilitzada tant pel client esmentat com per molts d’altres, i 

a més d’una manera creixent. 

 

Per tant, la solució que va semblar més adient i que fou adoptada finalment va ser 

incrementar la capacitat d’assaig optant per la construcció d’una nova plataforma dinàmica 

en el mateix centre tècnic. D’aquesta manera es va poder incrementar el volum de negoci 

amb la resta de clients usuaris de la plataforma dinàmica ja existent i es va establir un acord 

de negoci específic per a la plataforma dinàmica nova amb el client de referència. Aquest va 

passar a utilitzar de manera preferent la nova pista i l’acord de negoci va fer viable la 

inversió. 
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1.3. Abast 
 
Els punts que es desenvoluparan en el projecte seran els següents:  

 

• Es realitzarà una descripció detallada dels antecedents d’IDIADA AT per facilitar la  

comprensió de l’entorn en el que es desenvolupa el projecte i de la presa de decisions. 

Aquests antecedents constaran d’una descripció de les activitats d’IDIADA AT, d’una 

ressenya històrica de l’empresa i d’una descripció de les pistes de prova i dels 

laboratoris d’assaig i desenvolupament existents al centre tècnic de l’Albornar. 

 

• S’analitzarà i fonamentarà la necessitat del client d’incrementar els seus assaigs així 

com les seves especificacions al respecte de la pista. 

 

• S’estudiarà la millor implantació de la pista dins el complex d’IDIADA AT en base a les 

especificacions del punt anterior, analitzant i ponderant diferents factors a favor i en 

contra en cadascuna de les diferents possibles localitzacions.  

 

• S’establiran les especificacions tècniques finals que haurà de complir la pista així com la 

definició del sistema de validació de la pista per tal de comprovar el compliment de les 

especificacions tècniques esmentades, de comú acord amb el client. 

 

• Es definirà el model de negoci i les condicions contractuals a establir entre IDIADA AT i 

el client, les quals inclouran el punt anterior.  

 

• Es realitzarà el projecte constructiu de la nova plataforma dinàmica donant especial 

importància al tractament de les argiles existents en el terreny i a la formulació de 

l’aglomerat asfàltic amb el qual es pavimentarà la pista, així com a la seva posada en 

obra. El projecte haurà de definir les característiques constructives de la pista (traçat en 

planta i en alçat, seccions tipus, moviments de terres, drenatges, paviments i 

instal·lacions) així com els sistemes constructius a emprar. El projecte haurà d'incloure 

els corresponents plànols, amidaments, pressupost i plecs de condicions particulars 

necessaris per a l'execució. 

 

• Es realitzarà el pertinent estudi econòmic per analitzar la viabilitat econòmica del projecte 

tenint en compte la inversió, les despeses i els ingressos previstos. 
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2. ANTECEDENTS 
 

2.1. Introducció 
 

Sembla adient començar aquest project d’implantació d’una pista de proves dins el centre 

tècnic d’IDIADA AT amb un capítol d’antecedents sobre l’empresa, per facilitar la 

comprensió de l’entorn en el que es desenvolupa el projecte i de la presa de decisions. 

Aquests antecedents constaran d’una primera part de descripció de l’empresa i de les seves 

activitats, combinada amb una breu ressenya històrica, i d’una segona part a on es descriurà 

el complex de pistes de proves i els laboratoris existents dins del complex.  

 

2.2. Descripció de l’empresa i antecedents històrics 
 

L'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA) va ser creat l’any 1971 com a una 

unitat estructural de la Universitat Politècnica de Catalunya, 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 en la dècada dels 80 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 i la necessitat de donar suport a la indústria local de l’automòbil per 

part de l’Administració va portar a la Conselleria a la decisió de dur 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 ajustava la seva activitat al dret privat. La 

seva seu però va continuar essent a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 

Barcelona (ETSEIB). 

 

L'activitat principal d'IDIADA contemplada en els seus estatuts de creació 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, amb la finalitat de contribuir a la 

millora del nivell tecnològic i de la qualitat dels vehicles. 
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A partir de la creació d’IDIADA com a entitat de dret públic es van iniciar totes les tasques 

encaminades a dur a terme la construcció del Complex de Pistes de Proves i del Laboratori 

Oficial de l’Automòbil a Catalunya, com es va anomenar oficialment al projecte. 

 

D'una banda, IDIADA va contractar una entitat anomenada MIRA (Motor Industry Research 

Association), especialitzada en el desenvolupament de projectes de pistes de proves, el 

projecte bàsic del complex de pistes, el qual especificava la seva disposició en planta i les 

característiques principals de cadascuna d'elles.  

 

Per altra banda, l’anomenat 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. 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). 

 

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 per a la implantació del complex 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 
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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. 

 

Al mateix temps que se seguien tots els tràmits legals esmentats, IDIADA va començar a 

treballar en els projectes de detall de les diferents pistes de proves, laboratoris i 

instal·lacions de suport previstos al Pla especial. 

 

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

diferents contractes per desenvolupar en detall, a partir del projecte bàsic inicial, la 

implantació del conjunt de les pistes i les especificacions de cadascuna d'aquestes. 

 

IDIADA va contractar també l’enginyeria Ibering, Estudios y Proyectos, S.A. per redactar els 

projectes constructius de la Pista d'Alta Velocitat i altres pistes interiors a aquesta (Carretera 

general, Pista de fatiga, Plataforma dinàmica, Pista tot-terreny, Pista de rampes i Pista de 

soroll). Les especificacions proporcionades per MIRA feien referència al traçat de les pistes 

en planta i alçat i a les característiques dels diferents paviments, però aquesta informació 

s’havia de completar amb el moviment de terres, els drenatges, les obres de fàbrica pel pas 

de les rieres, l’adaptació dels materials especificats per als paviments als habitualment 

emprats a les obres a Catalunya, les diferents instal·lacions, els estudis topogràfics i 

geotècnics, la redacció dels plecs de condicions i l’elaboració del pressupost. Tanmateix, es 

va contractar a Ibering els projectes d’infrastructura de l’enllaç amb l'autopista, la carretera 

d'accés, la modificació de rieres, la urbanització dels laboratoris, el Laboratori de motors i 

vehicles, el Laboratori de xoc, les escomeses de serveis d’electricitat, aigua i gas, la 

depuradora i l’estació de servei. 

 

Amb el gabinet d'arquitectura Martínez Tomàs & Associats 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 alguns dels projectes esmentats 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 la carretera d'accés, la modificació de rieres i la 

urbanització de laboratoris a finals de setembre de 1991. 
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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 d’un 

laboratori d’assaig a Sant Andreu de la Barca, a l'esmentat nou laboratori a l'Albornar, 

establint-hi la nova adreça de l'IDIADA. 

 

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

les altres contractades dins el mateix paquet de licitació, 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 els 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. 

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 d’una nova pista, anomenada 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. 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. Als annexos de geotècnia i 

d’antecedents s’explica amb detall quina és la problemàtica de les argiles expansives i com 

s’ha de tractar la sub-base d’una pista construïda sobre elles. Val a dir aquí, només com a 

resum molt sintètic, que es tracta d’un tipus d’argila llimosa caracteritzada 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 kg/cm2 que provoquen un 

valor de l’inflament lliure d’un 4%. Per tant, es tracta d’un material gens desitjable, no 

utilitzable per a terraplens 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. 



Projecte d'implantacio i acord de negoci d'una plataforma dinàmica a IDIADA              
  

 

13

 

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 ceràmiques 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 el client que finalment portaren a la 

implantació de la pista objecte d’aquest projecte. Les obres corresponents van començar al 

juliol del 2000 i finalitzaren 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 experts en dinàmica de vehicles. L’any 1999 va quedar definit el disseny de la 

pista en planta i alçat. Les obres van començar al desembre del 2000 i van finalitzar al 

setembre de 2001.  

 

L’any 1999 es va produir un fet molt rellevant per a la història d’IDIADA, i va ser la decisió de 

la Conselleria d’Indústria de privatitzar el negoci dut a terme per IDIADA a través d’un 

contracte d’arrendament per a l’explotació dels actius de l’empresa. A tal efecte, es va 

convocar un concurs públic internacional i diferents grups empresarials varen presentar les 

seves propostes. L’adjudicatari va ser el grup anomenat en aquell temps com Agbar ITV 

(posteriorment Applus+), filial del grup Aguas de Barcelona que portava el negoci 

d’inspeccions tècniques de vehicles. Així doncs, es va constituir l’empresa IDIADA 

Automotive Technology SA, amb una participació del 80% d’Agbar ITV i del 20% d’IDIADA 

(l’empresa pública), la qual gestiona a benefici seu els actius de l’empresa pública IDIADA – 

i els seus propis derivats de la seva inversió – a canvi del pagament d’un cànon 

d’arrendament anual. Val a dir aquí que la pista objecte d’aquest projecte va ser finançada 

per IDIADA AT i forma part dels seus actius, els quals hauran però de revertir a IDIADA al 

final del període de concessió establert al contracte de 20 anys. 
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L’activitat d’IDIADA AT ha crescut molt substancialment des de la seva creació l’any 1999, 

amb noves inversions en instal·lacions d’assaig i desenvolupament (Laboratori de xassís i 

carrosseria, Laboratori d’acústica, creació de capacitats d’enginyeria CAD/CAE) i en noves 

pistes (Pista de confort, nova Pista tot-terreny, Pista de maniobrabilitat en mullat). L’empresa 

ha esdevingut internacional amb filials i oficines en diferents països i un volum de negoci 

molt important que l’any 2006 ha tancat amb una facturació de 58 milions d’euros. La gran 

majoria dels fabricants de vehicles del mon es troben entre els seus clients, ja sigui pels 

serveis d’enginyeria, assaig i homologació que l’empresa els hi proveeix o com a usuaris del 

complex de pistes de proves, que és un dels més complets, moderns i amb més qualitat del 

mon. 

 

2.3. Descripció del complex de pistes de proves  
 

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 realitza una breu descripció de les diferents construccions que formen les 

instal·lacions d’IDIADA i les activitats que s’hi porten a terme. 

 

En l’apartat de plànols del present projecte es pot consultar l’ubicació exacta de cada una 

d’aquestes infrastructures. 
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2.3.1. Zona de pistes de proves 
 

La zona de les pistes de proves conté les següents pistes (fins l’any 2000 en què comencen 

les construccions de la nova Plataforma dinàmica i la Pista de maniobrabilitat): 

 

• Pista d'alta velocitat. 

• Carretera general 

• Plataforma dinàmica 

• Pista de fatiga 

• Pista de rampes 

• Pista de soroll 

• Pista tot terreny 

• 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 assaigs de 

desenvolupament de nous vehicles en fase de prototips, assaigs de validació de nous 

vehicles, recerca i desenvolupament de components muntats sobre vehicles, proves de 

prestacions i assaigs per homologacions. 

 

• Pista d'alta velocitat: la Pista d’alta velocitat és formada per un oval d'una llargària de 

7.576 m format per dos trams rectes de 2000 m units mitjançant dos arcs de 

circumferència de 472 metres de radi i amb un peralt màxim del 80,5%; disposa de 

quatre carrils i una amplada total de 19 metres. El peralt parabòlic de les corbes 

permet una velocitat neutra a l’eix del quart carril de 200 km/h. 

   

La Pista d'alta velocitat permet la realització de diferents proves, essent les més 

representatives les de prestacions (velocitat màxima, acceleració), determinació de 
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resistències passives (“coast down”), determinació de consums, assaigs de frenades 

partint d’alta velocitat, proves d’eslàlom a alta velocitat i proves de durabilitat a alta 

velocitat estabilitzada. 

 

• Carretera general: la Carretera general és un circuit tancat d'una longitud de 5.333 m 

que disposa de 2 carrils de circulació, al qual s’accedeix per la Torre de control. La 

seva finalitat és facilitar l’accés a la resta de pistes del complex a més de realitzar-hi 

proves d'acumulació de quilòmetres, proves de frenada i diferents assaigs referents a 

les característiques generals del vehicle. 

 

• Plataforma dinàmica: la Plataforma dinàmica (l’antiga) està formada per una 

superfície quadrada de 250 m de costat, i per dos trams rectes de 875 metres de 

longitud que s’utilitzen per accelerar els vehicles i fer maniobres a alta velocitat en el 

quadrat. 

 

En un tram de les rectes de més amplada es realitzen proves d'eslàlom i canvis de 

carril, mentre que en el quadrat es realitzen proves de comportament del vehicle en 

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

comportament del vehicle amb roda punxada. 

 

• Pista de Fatiga: la Pista de fatiga és un circuit tancat format per tres carrils paral·lels i 

que té una longitud màxima de 1914 metres. 

 

Cal dir que el carril central es troba pavimentat amb aglomerat asfàltic, mentre que 

l'interior està pavimentat amb llambordes granítiques formant una superfície irregular.  

Pel que fa al carril exterior, aquest disposa de trams de carretera amb clots, trams de 

carretera d'esquitxades d'aigua, trams de graves, trams amb còdols, i trams amb 

reparacions d’asfalt. 

 

En aquesta pista es porten a terme tot tipus de proves de fatiga accelerada dels 

vehicles, sobretot des del punt de vista estructural i de suspensions.  

 

• Pista de rampes: la Pista de rampes consisteix en una superfície plana de la qual 

surten cinc rectes paral·leles cadascuna de les quals té una pendent diferent: 8, 12, 

18, 24 i 30%. 
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La Pista de rampes permet la realització de proves d’arrencada en pendent, blocatge 

del diferencial, proves de frens d'estacionament, capacitat ascensorial, enclavament 

de l'embragatge i circulació continuada per pendents. 

 

• Pista de soroll: la Pista de soroll està formada bàsicament per una recta d'uns 600 m 

de llargària i per dues plataformes de 22 m x 24 m situades a la part central de la 

recta, pavimentades amb un aglomerat asfàltic especial. 

 

La principal finalitat d’aquesta pista es la realització d’assaigs per a la validació del 

soroll emès per qualsevol vehicle, ja sigui del motor, escapament o rodadura.  

 

• 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: 

0,1 - 0,3 - 0,4 - 0,8. Les superfícies estan construïdes respectivament amb rajoles de 

tipus ceràmic, rajoles de basalt fos i polit, formigó polit i asfalt. 

 

Aquesta pista s’utilitza per a la validació i homologació de sistemes de frens així com 

per al seu desenvolupament, incloent sistemes de prevenció de blocatge de les rodes 

(ABS).  

 

• Pista de maniobrabilitat: la Pista de maniobrabilitat està situada en la part sud-oest 

del complex i disposa d’una longitud total tenint en compte totes les seves variants 

de 3830 metres. Es tracta d’un circuit regirat amb corbes de diferents radis i 

pavimentat amb aglomerat asfàltic. 

 

Els assaigs que es porten a terme en aquesta pista són relatius a l’estabilitat del 

vehicle i s’hi proven els pneumàtics i es posen a punt les suspensions i els sistemes 

electrònics d’estabilitat (ESP). 

 

2.3.2. 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. 
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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. 
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3. RECOLLIDA DE LES NECESSITATS D’ASSAIG 
 
3.1. Introducció  
 

En aquest apartat es defineixen les necessitats d’assaig que té el client. La satisfacció 

d’aquestes necessitats d’assaigs garanteix que la pista cobrirà les necessitats del sector al 

nivell més exigent.   

 

3.1.1. Desenvolupament d’un nou vehicle  
 

EL fet de poder oferir productes nous al mercat amb el mínim període de temps possible  

des del moment en què es pren la decisió fins al llançament comercial és un avantatge 

competitiu evident. Aquest fet ha provocat grans pressions per reduir de manera significativa 

el temps de desenvolupament d’un nou vehicle. Fa quinze anys, el període de 

desenvolupament d’un nou vehicle era de al voltant de cinc anys, actualment està al voltant 

dels dos anys i mig. La pressió per reduir aquest  període es mantindrà els propers anys.  

 

Les innovacions introduïdes en el procés de desenvolupament han estat moltes i cobreixen 

aspectes molt diversos, des de la manera d’organitzar els projectes, fins al procés de 

validació final de la producció. Pel que fa al present projecte ens interessa centrar-nos en 

dos aspectes concrets que afecten bàsicament al desenvolupament experimental i a la 

validació de producte. Aquest dos aspectes són:  

 

• La execució de les proves de desenvolupament i validació ja no es pot adaptar als  

períodes de l’any que oferissin les condicions climàtiques necessàries. S’han de 

poder realitzar els assaigs en qualsevol període de l’any o s’ha de poder obtenir la 

informació necessària amb extrapolacions i deduccions d’assaigs que no es poden 

fer. 

 

• La introducció de noves tecnologies de simulació per ordinador per tal de poder 

començar el procés de desenvolupament experimental i validació del producte amb 

molta anterioritat en el procés de desenvolupament d’un nou vehicle i sense 

necessitat de disposar de mostres d’assaigs físiques.  Bàsicament consisteix en la 

utilització de models matemàtics, prototipus virtuals, per tal d’avaluar i refinar el 

disseny de nous vehicles.  
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Aquest dos canvis i d’altres introduïts en el procés, i el fet de què s’han eliminat validacions 

redundants, ha fet augmentar els riscs de manera significativa, 

 

• La utilització de eines d’experimentació virtual per ordinador que substitueixen els 

assaigs físics i que no són tant fiables com l’experimentació física .   

 

• La reducció del nombre d’assaigs físic realitzats en diferents condicions d’utilització 

real del vehicles i la seva substitució per extrapolacions d’assaigs simplificats.  

 

A mode de dades il·lustratives i segons un informe de l’empresa ANSYS Solutions, la 

posada en el mercat de productes defectuosos ha causat 80.000 accidents greus i 40 

milions de lesions en la Unió Europea en els darrers deu anys. El cost en danys d’aquests 

accidents s’ha estimat en 23.000 milions d’euros.   

 

Aquestes xifres es disparen als Estats Units, on el sistema judicial busca fer compatible un 

entorn de molta llibertat per les empreses i un sistema que garanteixi la màxima protecció 

als consumidors final. La jurisprudència americana és plena d’exemples de fabricants de 

vehicles que han accedit a pagar compensacions multimilionàries després que un defecte en 

els seus productes causes danys als usuaris finals del vehicle.  

 

És clar dons que aquest augment dels riscs s’ha de saber gestionar de manera correcta, 

especialment en el cas d’una plataforma dinàmica on s’haurà de treballar en el 

desenvolupament i validació de la dinàmica del vehicle un aspecte especialment sensible pel 

que fa a la seguretat dels ocupants del vehicles. La pista objecte del present projecte ofereix 

una eina per poder reduir els temps de desenvolupament i al mateix temps mantenir el risc 

controlats: 

 

• Ofereix la possibilitat d’executar assaigs durant tot l’any i amb uns requeriments de 

temps el més reduït possible degut a unes condicions climàtiques avantatjoses i  

 

• Ofereix una superfície d’asfalt plana, de molta qualitat i sense pendent que permet 

executar assaigs amb molta precisió i, d’aquesta manera, reduir els risc quan fem 

extrapolacions i  desenvolupar i correlacionar  els models matemàtics necessaris per 

realitzar el desenvolupament virtual.  
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3.2. Condicions climatològiques 
 

 Un dels principals requeriments d’una plataforma dinàmica és el de poder ser utilitzada 

intensament durant tot l’any. La disminució del temps de desenvolupament de nous 

productes en el sector de l’automòbil fa indispensable poder treballar sense interrupcions 

temporals al llarg de tot l’any. Aquest fet ha canviat de manera significativa  els processos de 

desenvolupament de nous vehicles, creant noves necessitats. El present projecte n’és un 

exemple clar. Com s’ha mencionat amb anterioritat, el client principal disposa d’una 

plataforma dinàmica a Alemanya que no pot utilitzar d’acord amb les necessitats del nou 

procés de desenvolupament de producte degut, bàsicament, a que les condicions 

climàtiques de la zona on està construïda impedeixen l’ús intensiu durant tot l’any i 

condicionen el disseny de la pista pel que fa a les pendents de drenatge de la pluja.  

 

És de gran importància per al client disposar d’una instal·lació que compleixi totes les 

especificacions constructives per a portar a terme els assaigs que necessita  i, al mateix 

temps, no veure limitat el seu procés de desenvolupament de producte per raons   

meteorològiques ni condicionar la qualitat de les dades obtingudes pels requeriments de 

dissenyar una superfície final d’assaig que pugui drenar de manera correcta.  

 

L’opció d’IDIADA per a la implantació de la nova pista compleix totes les noves necessitats 

de desenvolupament de producte del client.  

 

3.3. Tipus d’assaigs i característiques de la pista   
 

Una plataforma dinàmica és una eina de desenvolupament i validació d’elements de 

seguretat per a l’automòbil. Les plataformes dinàmiques han estat concebudes per poder 

realitzar totes les maniobres necessàries per realitzar la posta a punt i la posterior validació 

dels elements que afecten el comportament dinàmic dels vehicles amb condicions molt 

precises, molt repetibles i molt segures.    
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3.3.1. Tipus d’assaigs 
 

Els assaigs que es realitzen en una plataforma dinàmica els podem agrupar, en funció de 

l’objectiu de l’assaig, en tres grups:  els assaigs de caracterització, les avaluacions 

subjectives i els assaigs de validació. 

 

3.3.1.1. Assaigs de caracterització 
 

La majoria dels assaigs que s’executen en una plataforma dinàmica tenen com a objectiu la 

caracterització objectiva del comportament dinàmic dels vehicles per tal de poder analitzar i 

modificar els diferents paràmetres que defineixen l’esmentat comportament dinàmic i 

optimitzar el funcionament del vehicle. 

 

En aquest tipus d’assaig és fonamental l’obtenció de dades que ens permetin entendre el 

comportament dinàmic dels vehicles i d’aquesta manera millorar les seves prestacions, 

adaptar el comportaments dinàmics als objectius de mercat definits per departaments 

comercials del fabricant de vehicles i millorar la seguretat dinàmica dels vehicles. 

 

En els darrers anys als assaigs de caracterització tradicional s’han afegit assaigs de 

caracterització i calibració elements electrònics i mecatrònics que afecten el comportament 

dinàmic del vehicles. Podem anomenar com exemple els sistemes ABS, ESP, o els diferents 

sistemes de suspensió activa.   

 

En la categoria d’assaigs de caracterització podem afegir també els assaigs que tenen per 

objectiu l’obtenció de dades per tal de correlacionar i, per tant, millorar els models virtuals de 

desenvolupament de la dinàmica del vehicle. 

 

Els assaigs més comuns dins d’aquesta categoria són els següents, 

 

- Assaigs de canvi de carril 

 

- Assaigs de frenada en corba 

 

- Assaigs transitoris d’augment i disminució del parell motor en corba 
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- Assaigs per caracteritzar la precisió de la direcció  

 

- Assaigs per caracteritzar la linealitat de la resposta dinàmica dels vehicles 

 

- Assaigs per caracteritzar la sensibilitat al vent lateral 

 

- Assaigs per caracteritzar la sensibilitat a la volcada 

 

3.3.1.2. Assaigs d’avaluació subjectiva 
 

Els assaigs d’avaluació subjectiva tenen un doble objectiu, per una banda obtenir informació 

sobre la caracterització del comportament dinàmic del vehicle que no es obtenir per mitja de 

mesures objectives i, per altra banda, avaluar subjectivament les sensacions que el vehicle 

transmet al conductor en relació al seu comportament dinàmic. 

 

3.3.1.3. Assaigs de validació de les condicions de seguretat 
 

Els assaigs de validació de les condicions de seguretat són assaigs que tenen per objectiu 

avaluar la seguretat que ofereixen els vehicles en condicions d’utilització extremes. 

Aquestes condicions solen ser poc representatives de l’ús habitual d’un vehicle, però donada 

la importància del comportament dinàmic dels vehicles en la seguretat dels ocupants d’un 

vehicle, formen part de la majoria de protocols de validació final del producte definits pels 

fabricants de vehicles.  

 

Els assaigs més comuns dins d’aquesta categoria són els següents: 

 

- Assaigs de canvi de carril a molt alta velocitat 

 

- Assaigs de simulació de maniobres per evitar impactes 

 

- Assaigs de frenada en corba a molt alta velocitat 

 

- Assaigs de simulació de punxades en condicions especialment perilloses 
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- Assaigs de sensibilitat a la bolcada  

 

3.4. Requeriments de seguretat  
 

Donat el tipus d’assaigs que es realitzen en una plataforma dinàmica, les condicions de 

seguretat  han de permetre la realització dels assaigs més exigents amb garanties suficients 

per evitar accidents inclòs en el cas de pèrdua de control dels vehicles. 

 

El fet de poder evitar accidents serà, per tant, un aspecte fonamental en la definició de les 

dimensions de la pista i en la definició de les superfícies especials per aturar els vehicles 

que hagin perdut el control. Serà un criteri igualment important el d’evitar al màxim el 

possible dany en els vehicles d’assaig. 

  

3.5. Requeriments de confidencialitat    
 

L’objectiu de les mesures de  confidencialitat que es defineixen en el present projecte és el 

d’evitar vistes properes dels vehicles d’assaig des de l’exterior del complex de pistes de 

prova d’IDIADA.  

 

Les necessitats d’assaigs fan imprescindible el dissenyar un pista que consta d’una gran 

superfície totalment lliure d’obstacles. Aquest disseny dificulta la protecció de les vistes des 

de l’exterior del complex. La manera escollida per tal de protegir les esmentades vistes és la 

construcció d’unes motes de terra que, complementades quan calgui amb plantacions 

vegetals, protegiran la plataforma dinàmica de les vistes exteriors. 

  

3.5.1. Definició de les motes necessàries 
 

Tal com s’ha comentat el els apartats anteriors, en la definició en planta de la nova 

plataforma dinàmica serà necessari definir una sèrie de motes per tal de garantir la 

confidencialitat dels assaigs que allí s’hi realitzin. 

 

Les motes a disposar tindran una amplada en la seva part superior de 1 metre i podran tenir 

diferents tipologies en funció de la zona que hagin de protegir. El dimensionat exacte de les 
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motes s’ha fet per mitjans topogràfics per definir les alçades de les diferents motes 

construïdes. Un altre criteri considerat ha estat la localització de les motes, que s’ha fet 

considerant els requeriments de confidencialitat de tot el complex. 

 

3.6. Requeriments d’espai i forma   
  
Les principals característiques a considerar en el disseny són la regularitat de la seva 

superfície, les pendents i la dimensió total de l’àrea d’assaig que ha de ser prou gran per 

poder executar els assaigs descrits en els apartats anteriors.  

 

Concretament en el cas de la plataforma dinàmica a implantar en el complex d’IDIADA, la 

pista haurà de tenir les següents característiques segons la petició inicial realitzada pel 

client: 

 

- Plataforma dinàmica circular de 300 m de diàmetre 

- Dos carrils d’acceleració de 500 m simètrics i tangents al cercle màxim 

- Carril d’acceleració central de 500 m de llarg per 40 d’ample   
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4. IMPLANTACIÓ 
 

4.1. Introducció 
 

Per tal d’estudiar la implantació de la nova plataforma es procedirà a buscar les possibles 

zones dins el complex a on realitzar aquesta nova infrastructura, tenint en compte que les 

necessitats aproximades d’espai seran d’uns 170.000 metres quadrats. Per altra banda, i tal 

i com es pot veure en detall a l’annex B, en el moment d’estudiar la implantació no es 

disposava de tota la informació relativa a les dimensions de la pista i la seva planta era un 

model geomètric força simplificat. 

 

4.2. Possibles alternatives d’implantació 
 

1) Construcció de la nova plataforma dinàmica adjacent a l’existent pel costat oest, amb 

accés des de la Carretera general des del nord-oest. 

 

2) Construcció de la nova plataforma dinàmica adjacent a l’existent pel costat oest, com en 

el cas anterior, amb accés des de l’oest. 

 

3) Construcció de la nova plataforma dinàmica en la part nord del complex d’IDIADA, just 

per damunt de la Carretera general. 

 

4) Construcció de la nova plataforma dinàmica en la zona nord–est del complex d’IDIADA 

on actualment se situa la pista de soroll. 

 

5) Construcció de la nova plataforma dinàmica fora de les instal·lacions del complex 

d’IDIADA, ja sigui en el polígon industrial de l’Albornar, en la zona sud compresa entre 

les rieres que travessen IDIADA o en la zona sud-est que comprèn la zona antigament 

anomenada com a Camp d’aviació. 

 

4.2.1. Aspectes a tenir en compte en cadascuna de les zones d’implantació 
 

En aquest apartat es defineixen mitjançant una taula explicativa els avantatges i els 

inconvenients de cadascuna de les alternatives proposades per tal de poder escollir la millor 
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de les opcions, tenint en compte especialment el preu de construcció de les obres en cada 

opció. 

 

A l’hora d’establir el cost de cada alternativa s’ha considerat com a preu base el que va tenir 

en el seu moment la plataforma dinàmica ja existent, multiplicant per la relació de superfícies 

d’aglomerat entre les dues pistes (nova i antiga) i tenint en compte el creixement dels preus 

de construcció degut als anys de diferència entre obra i obra. Aquest preu base resulta ser 

de  1.413.001 u.m., com es justifica a l’annex B. 
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 Aspectes a favor Aspectes en contra Cost aproximat de la implantació 

Alternativa 1 

- Obtenció d’una superfície total molt gran entre 

les dues plataformes dinàmiques que permetria 

una elevada diferenciació respecte a possibles 

competidors. 

- Canalització de 700 metres de riera 

- Confidencialitat molt dolenta 

- Escurçament del carril d’acceleració de la pista de 

frenada en 500 metres 

- Escurçament de la pista del tercer mon en 500 

metres 

- Vial d’accés a la pista en forma de corba 

- Cost base:            1.413.001 u.m. 

- Cost canalització: 1.784.006 u.m. 

- Costos generals:     338.882 u.m.                 

Cost Total:            3.535.889 u.m. 

Alternativa 2 

- Obtenció d’una superfície total molt gran entre 

les dues plataformes dinàmiques que permetria 

una elevada diferenciació respecte a possibles 

competidors. 

- Canalització de 400 metres de riera 

- Confidencialitat pèssima 

- Eliminació de la pista de tot terreny 

- Cost base:            1.413.001 u.m. 

- Cost canalització: 1.019.432 u.m. 

- Cost cobertes:         954.930 u.m.  

- Costos generals:     257.838 u.m.                 

Cost Total:            3.645.201 u.m. 

Alternativa 3 
- Confidencialitat relativament bona degut per 

quedar parcialment coberta per un bosc. 

- Necessitat d’excavació d’argiles expansives i 

possible aportació de terres de préstec exterior. 

- Cost base:            1.413.001 u.m. 

- Cost  trt. argiles:      190.986 u.m. 

- Costos generals:     170.023 u.m.                 

Cost Total:            1.774.010 u.m. 

Alternativa 4  

- Major volum d’excavació en roca 

- Eliminació de la pista de soroll i banc outdoor, que 

cal construir de nou a un altre lloc 

- Realització de l’accés per sobre una riera  

- Cost base:            1.413.001 u.m. 

- Cost altres:              394.965 u.m. 

- Costos generals:     191.641 u.m. 

Cost Total:            1.999.607 u.m. 

Alternativa 5 No s’ocupen terrenys d’IDIADA  

- Necessitat d’adquisició de terrenys 

- Confidencialitat dolenta en algun cas 

- Temps d’execució llarg degut al procés de compra de 

terrenys i requalificació urbanística 

- En alguna ubicació la situació és massa propera a 

zones habitades (problemes de soroll degut al tipus de 

proves) 

Operació desestimada pel seu elevat cost 
per la compra de terrenys i pel temps 

d’execució, així com pels altres 
inconvenients 
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4.3. Alternativa escollida 
 

Tenint en compte el conjunt de dades que es mostren en la taula s’ha optat per portar a 

terme la implantació de la alternativa número 3 pel seu menor cost total d’implantació i per la 

manca de factors que impossibilitin o dificultin en gran mesura la seva viabilitat, malgrat la 

problemàtica de les argiles expansives en el terreny de la ubicació, per a la qual hi ha 

solucions que ja s’havien provat amb anterioritat amb èxit, com ja s’explicarà més endavant 

en detall. 

 

4.4. Definició en planta i alçat de la nova plataforma dinàmica  
 

En aquest apartat es defineix geomètricament la planta i les pendents longitudinals de la 

nova plataforma dinàmica a construir en el complex d’IDIADA AT, en base a la localització 

escollida a l’apartat anterior i l’espai corresponent disponible. 

 

La nova plataforma dinàmica consta dels següents elements: 

 

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

nord. A l’inici de la connexió es dissenya una plaça circular per permetre el gir dels vehicles i 

accelerar cap a la zona d’assaig en el supòsit que no necessitin utilitzar la Carretera general 

com a rampa d’acceleració. La longitud total d’aquest ramal és d’aproximadament 300 m. 

  

• Con d’accés a la zona trapezial d’assaig, 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, que és la part a on es 

porten a terme la major part de les proves. Aquesta part té forma aproximadament trapezial, 

amb els costats nord i sud rectes dibuixant un trapezi, el costat oest recte i el costat est 

circular de radi 300 m. En aquesta àrea s’hi pot inscriure un cercle de radi 150 m. 

 

• Dos ramals d’acceleració de vehicles (nord i sud), dibuixant un con, que connecten el 

carril d’accés amb la zona trapezial. Aquest carrils tenen una longitud de 400 m  cadascun i 
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tenen com a finalitat permetre l’acceleració dels vehicles abans d’accedir a la zona trapezial 

de la pista, entrant-hi tangencialment.   

 

Dins d’aquest apartat cal dir que en la connexió entre el carril d’accés i els dos ramals 

d’acceleració s’ha adoptat una corba circular de radi 700 , que es la corresponent a una 

velocitat de projecte de 120 km/h. 

 

Pel que fa a la definició dels diferents alçats de la nova plataforma, cal dir que tant les 

pendents longitudinals com les transversals seran del 0% en la totalitat de les zones que 

engloba la nova pista, a excepció de la part del carril d’acceleració que connecta amb la 

Carretera general que té una pendent del 0,491% per poder fer l’entroncament. 

 

Tenint en compte totes aquestes dades, hi haurà una única cota de la rasant sobre la pista 

que s’establirà per motius d’optimització en el moviment de terres en la cota 128,75 metres. 

 

4.4.1. Característiques de les motes necessàries 
 

Com a obra complementària a la nova plataforma dinàmica s’executaran una sèrie de motes 

de terra al voltant de la pista de diferents alçades i tipologies, per tal de garantir la 

confidencialitat de les proves que es portin a terme a la pista (i.e. de manera que des de 

l’exterior del complex no pugui haver vistes cap a la nova plataforma dinàmica). 

 

Les alçades i tipologia de les motes vindran donades per les vistes concretes que es vulgui 

evitar i els condicionants del terreny natural. Algunes de les motes es coronaran amb una 

plantació d’arbres en filera (Cupressocyparis Leylandii) per augmentar la seva alçada 

efectiva. 

 

La secció transversal de les motes variarà en funció de l’alçada, si disposen d’arbres en 

coronació i de la tipologia de materials a utilitzar en la seva construcció. Totes tenen en la 

part superior una amplada de 1 m; en el cas que siguin coronades per arbres, disposaran 

d’un camí de servei de 3 m d’amplada situat uns 2,5 m per sota de la coronació.  
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4.5. Geotècnia 
 

4.5.1. Introducció 
 

Tenint en compte que la ubicació final de la pista es farà en una zona problemàtica per les 

característiques del terreny, s’ha decidit realitzar un estudi geotècnic tenint en compte dades 

obtingudes en estudis previs i que constaten la presència d’argiles terciàries a poca 

profunditat en la zona nord i nord-est de les instal·lacions d’IDIADA. 

 

4.5.2. Descripció del terreny i característiques del subsòl 
 

Per tal d’establir les principals característiques del subsòl s’han portat a terme 12 sondeigs 

mecànics amb profunditats variables d’entre 5.2 i 9.8 metres i s’han excavat 9 cates amb 

profunditats compreses entre els 0.5 i els 1.7 metres. Dels materials dels sondeigs s’han 

extret mostres (inalterades en cas d’argiles amb sospita que poguessin ésser expansives) i 

s’hi han realitzat diferents assaigs per determinar la humitat natural, densitat seca natural, 

densitat seca màxima segons assaig Proctor normal, humitat òptima segons aquest mateix 

assaig, contingut de fins i d’argiles, límits d’Atterberg, CBR i pressió d’inflament de les 

argiles, entre els més significatius.  

 

En base a les dades obtingudes en aquestes exploracions, [DM Ibèrica, Informe geològic de 

la zona Nord-Est] s’afirmarà que l’emplaçament està format per un recobriment de materials 

quaternaris disposat sobre un substrat terciari constituït per argiles potencialment 

expansives.  

 

Un aspecte a destacar és que en cap dels sondeigs s’ha detectat el nivell freàtic fins a les 

profunditats màximes explorades, per la qual cosa es creu que aquest és bastant profund. 

 

4.5.2.1. Materials quaternaris 
 

Els materials quaternaris que es trobaran en la zona de la nova implantació de la pista 

englobaran les graves amb crostes calcàries i nivells de conglomerat calcari intercalats així 

com nivells d’argiles i arenes. 

 

Pel que fa a les graves, es tractarà d’un material del tot tolerable (i fins i tot seleccionat, en 

part) i apte per a realitzar terraplens i reblerts de terra. 
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Pel que fa a les argiles (amb contingut de graves i arenes) i arenes, també es consideraran 

com a sòl tolerable amb un potencial expansiu irrellevant, però de menor qualitat que les 

graves. 

 

4.5.2.2. Materials terciaris 
 

Els materials terciaris que es podran trobar en la zona de la nova implantació de la pista 

consistiran en argiles terciàries amb un potencial expansiu a tenir molt en compte. 

 

4.5.3. Clima de la zona 
 

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

l’índex Thornthwait (IT), que és una mitjana ponderada del balanç global entre precipitacions 

i evapotranspiració. 

 

L’índex mencionat té el valor de -13 en la zona de l’Albornar. Si es té en compte que els 

pitjors valors per a l’expansivitat del terreny varien entre -20 i 20, resultarà de vital 

importància el fet de prendre les precaucions adequades d’impermeabilització en l’obra per 

tal que la humitat del subsòl expansiu oscil·li el més a prop possible del punt d’equilibri.  

 

4.5.4. Conclusions i actuacions a realitzar 
 

4.5.4.1. Tractament de la zona d’argiles expansives 
 

La solució que s’ha considerat com a òptima per al tractament del subsòl d’argiles 

expansives és la substitució d’un cert gruix per un altre material inert, com havia estat 

demostrat en experiències prèvies a IDIADA, amb la idea bàsica de contrarestar l’empenta 

d’expansió de les argiles amb el pes del material col·locat a sobre. A més, 

s’impermeabilitzarà raonablement el material de substitució per tal d’evitar la infiltració 

d’aigua fins a les argiles expansives i que la seva humitat es vegi alterada respecte a la 

d’equilibri. Així mateix, es tindrà cura durant les obres de substitució que la humitat natural 

de les argiles no es vegi greument alterada.  
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La determinació del gruix a substituir vindrà donada pels possibles aixecaments de la 

superfície de la pista que es considerin acceptables. Degut a la importància de l’estabilitat 

que haurà de tenir la superfície de la plataforma s’han considerat criteris conservadors en 

l’estimació dels aixecaments màxims en la zona d’argiles expansives. 

 

El càlcul d’aquest procés es realitza dividint el gruix de terreny a substituir en “llesques” i 

avaluant l’aixecament de cadascuna de les “llesques” (l’expressió utilitzada es pot consultar 

en els annexes de geologia i geotècnia). 

 

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 gruixos 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 4.5.4.1 

 

La solució adoptada 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 

de 0.5 cm. Tot i que podria semblar un valor molt alt per a una pista a on es demanen 

toleràncies d’irregularitat superficial en l’acabat de la capa de trànsit de 2 mm, l’experiència 

prèvia demostra que els aixecaments reals que s’obtindran seran en realitat molt menors, 

pràcticament menyspreables, degut a l’efecte de “matalàs” del gruix de material de 

substitució.  

 

En aquest punt s’ha de mencionar també que el procés d’excavació de la zona d’argiles 

terciàries es farà en dues fases per tal de deixar a l’aire el menor temps possible la 

superfície final excavada i tractar d’evitar al màxim que la seva humitat natural es vegi 
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modificada considerablement. D’aquesta manera, primerament es realitzarà una excavació 

on es retiraran els primers dos metres de terreny a substituir, i posteriorment es retirarà el 

mig metre restant. 

4.5.4.2. Reompliment de substitució 
 

En els reompliments de substitució s’utilitzaran graves arenoses o arena de la millor qualitat 

(sòls tolerables) possible dins dels materials disponibles en el complex d’IDIADA AT. No cal 

que es tracti de materials especialment bons, ja que la seva missió és contrarestar amb el 

seu pes l’expansivitat i fer de “matalàs”. Sí que és especialment important que siguin inerts 

als canvis d’humitat. 

  

L’altura de cada tongada de reompliment a disposar no superarà els 30 cm, i es compactarà 

fins a aconseguir densitats seques més grans que el 103% de la màxima obtinguda en els 

assaigs Proctor Normal realitzats amb mostres del material empleat. 

 

Després de realitzar els reompliments corresponents es disposarà una membrana plàstica 

de polivinil no inferior a 1 mm d’espessor. La missió d’aquesta làmina és intentar evitar la 

infiltració d’aigua fins a les argiles expansives. Abans de la làmina, però, es disposarà una 

capa de regularització i protecció de 3 cm d’arena.  

 

Una vegada aquesta membrana estigui disposada es col·locarà la primera part del ferm, la 

qual estarà formada per una primera capa de 10 cm d’espessor d’arena neta i una segona 

capa d’almenys 20 cm de tot-ú artificial molt net i permeable. 

  

4.6. Hidrologia i drenatge 
 

4.6.1. Introducció 
 

Els elements de drenatge necessaris i que es disposaran en la implantació de la nova 

plataforma dinàmica tindran les següents funcions:  

 

- Recollida i intercepció de l’aigua d’escorrentiu dels terrenys exteriors a la plataforma 

mitjançant cunetes de coronació i drens perimetrals. 
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- Recollida i conducció de l’aigua caiguda sobre el ferm fins a punts de desguàs 

mitjançant drens longitudinals a la sub-base de la pista de 200 mm de diàmetre i 

separats 20 metres els uns dels altres. 

 

Aquestes dues funcions són les habituals en qualsevol obra viària. No obstant, la diferència 

de la segona funció entre una obra viària convencional i una pista del tipus plataforma 

dinàmica és que la superfície de la primera disposa d’una pendent transversal que condueix 

l’aigua fins a una cuneta longitudinal, normalment, mentre que a la última, l’aigua que cau 

sobre el paviment no té altre sortida que la infiltració pel paviment (ja que no disposa de cap 

pendent en cap sentit) o el vessament pel perímetre. Per tant, com que la quantitat d’aigua 

que s’infiltra pel paviment és superior a la d’una obra viària convencional, cal disposar a la 

sub-base del paviment un drenatge que reculli l’aigua infiltrada, així com donar a la sub-base 

de sol seleccionat unes pendents característiques configurant punts alts i baixos que 

condueixin l’aigua fins als tubs dren col·locats als punts baixos. 

 

Per tal de realitzar els càlculs hidràulics corresponents, [F.Elías, Precipitaciones máximas de 

España] i establint que per a un període de retorn de 10 anys (període de retorn per al que 

es dimensionaran els elements de drenatge) la precipitació màxima diària serà de 119,7 

mm. 

 

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”, establint que el 

cabal unitari que penetra en el ferm per unitat de longitud de dren es de 0,035 l/s/m. 

 

En l’annex d’hidrologia i drenatge del present projecte es poden consultar les expressions 

utilitzades.  

 

4.6.2. Solució adoptada 
 

Les solucions adoptades consistiran en la projecció de cunetes de guarda per a coronació 

de desmunts com a element d’intercepció de les aigües d’escorrentiu exteriors a la 

plataforma, les quals conduiran l’aigua a les cunetes existents aigües avall, o a les obres de 

drenatge existents.  

 

Per altra banda s’efectuarà la recollida de les aigües dels talussos d’excavació i de les zones 

d’escapament mitjançant drens perimetrals. 
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Una especial importància tindrà l’evacuació de les aigües recollides a l’interior de la 

plataforma i que penetraran en l’asfalt de la superfície degut a la planor de la plataforma, 

com ja s’ha comentat. Per tal d’evacuar aquestes aigües, es conformarà el fons d’excavació 

(si el material d’aquest fons és del tipus seleccionat; sinó, caldrà substituir un gruix de 50 

cm) o la superfície de sol seleccionat del terraplè realitzant una sèrie de pendents que 

formaran una consecució punts alts i baixos amb pendent de l’1%. 

 

El terreny tipus sol seleccionat resulta bastant impermeable i no permetrà que l’aigua penetri 

en gran quantitat al seu interior del sòl. D’aquesta manera, la major part de ’aigua circularà 

al llarg de les pendents fins arribar al final de les mateixes 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 d’impermeabilitzar encara més la superfície i evitar la infiltració d’aigua a 

les argiles del subsòl.  

 

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 a elements de connexió dels diferents 

drens es projecten arquetes de registre, situades sempre fora de les zones d’escapament. 
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5. DEFINICIÓ D’ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES 
 

5.1. Introducció 
 

En aquest apartat es donaran les principals especificacions pel que fa a la construcció de la 

nova plataforma dinàmica. Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, la característica principal 

de la superfície d’aglomerat asfàltic de la pista és que no té cap pendent longitudinal o 

transversal (tret de l’enllaç amb la Carretera general), és a dir, que és completament plana. 

 

5.2. Coeficient de fregament de la superfície 
 

El coeficient de fregament de la nova pista serà uniforme en la seva totalitat i no podrà variar 

en una mesura superior al ±5% respecte al corresponent a la plataforma dinàmica ja existent 

en el complex d’IDIADA o al corresponent a una altra plataforma que el client principal 

posseeix a les seves pròpies pistes de proves situades a un país del centre d’Europa.  

 

Per tal d’establir el valor desitjat de coeficient de fregament de la superfície de la nova pista 

s’han mesurat les adherències longitudinals de les pistes ja existents esmentades: 
 

 

Plataforma dinàmica A d’IDIADA 9,67 

Plataforma dinàmica del client 9,88 

 

Taula 5.2 

 

5.3. Planor de la superfície 
 

La característica principal d’una pista del tipus plataforma dinàmica és una planitud 

extremadament rigorosa justificada per les característiques dels assaigs al límit d’adherència 

lateral que s’hi porten a terme. No obstant, resulta fàcilment comprensible la dificultat 

d’assolir aquesta planor atesos els materials a utilitzar com a paviment (mescles bituminoses 

en calent que en el moment de la seva estesa presenten una gran deformabilitat) i la seva 

posada en obra amb estenedores i posterior compactació amb mitjans mecànics 

(compactadors de pneumàtics i de corrons metàl·lics vibrants), maquinària pensada per 
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aconseguir molt bons rendiments però no de precisió. A més, una superfície tan gran exigeix 

l’estesa dels materials asfàltics en bandes paral·leles i resulta intuïtiu que en les juntes entre 

bandes hi pot haver fàcilment irregularitats en la superfície. Per tant, la construcció d’una 

pista d’aquest tipus requereix, pel que fa a la seva planor, d’uns sistemes constructius 

especials, d’una tècnica d’estesa d’aglomerat asfàltic i de compactació específica i d’uns 

equips humans motivats, com es descriurà més endavant. 

 

Anàlogament a les característiques del coeficient de fregament, la planor de la superfície de 

la pista haurà de ser similar o millor a la de la plataforma dinàmica existent a IDIADA i a la 

del client. Per tal de poder formular aquestes característiques de planor, s’estableixen tres 

tipus de mesures de la superfície acabada: de cota absoluta amb mitjans topogràfics, de 

regularitat superficial amb una regla rodant i amb vehicle instrumentat. 

 

La cota absoluta dóna idea de l’existència de possibles ones llargues a la superfície, i 

s’escull aquesta mesura de control ja que és una especificació fàcilment intel·ligible pels 

contractistes d’obra civil i comprovable. Atesa la gran superfície de la pista i que els mitjans 

topogràfics de mesura de la cota donen una informació discreta, cal establir una xarxa de 

punts de presa de cotes que sigui suficientment representativa però que sigui realitzable en 

un període raonable de temps. Segons l’experiència d’IDIADA, una malla de 5 x 5 m resulta 

suficient per determinar possibles problemes d’irregularitats superficials de gran extensió. La 

tolerància nominal que es prescriu respecte a la cota teòrica de la superfície acabada és de 

± 3 mm, segons experiències prèvies d’IDIADA; una tolerància més gran no permetria 

aconseguir la planor mínima necessària per a les proves mentre que una més petita és 

pràcticament inassolible amb l’estat actual de la tècnica de pavimentació d’aglomerats 

asfàltics. La dificultat d’aconseguir aquestes toleràncies s’entendrà millor si es compara amb 

la que habitualment es demana a les obres viàries convencionals, que resulta ser de ± 10 

mm.  

 

No obstant, el fet de tenir una xarxa de punts de mesura de cota discreta no permet avaluar 

correctament les irregularitats d’una superfície que un vehicle hi percep, que sovint són més 

petites en extensió de 5 m, i fins i tot a vegades determinades zones grans que no 

compleixen el criteri de tolerància de la cota són acceptables quan el vehicle hi passa pel 

damunt. Per tant, la mesura d’una xarxa de cotes s’ha de complementar amb una mesura en 

continu i que sigui alhora ràpida de portar a terme, mitjançant la utilització d’una regla rodant 

que mesuri l’anomenada regularitat superficial. 
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El principi d’una regla rodant és senzill, ja que es tracta d’un aparell mecànic consistents en 

una biga amb dues rodes als seus extrems i un palpador central en forma de rodeta més 

petita. El palpador central descriu en una cinta de paper les irregularitats de la superfície que 

percep quan el punt palpat està desalineat respecte de les rodes dels extrems. Habitualment 

en construcció de carreteres s’utilitza una regla rodant de 3 m, que es fa passar en direcció 

longitudinal (és a dir la mateixa direcció dels carrils d’estesa d’aglomerat que serà després 

també la direcció dels vehicles). A més, en una plataforma dinàmica cal passar la regla 

també en sentit transversal per mesurar la regularitat superficial especialment a les juntes 

entre els carrils d’estesa. 

 

El valor de tolerància nominal prescrit per a la regularitat superficial mesurada amb regla 

rodant de 3 m és de ± 2 mm. Aquí de nou es pot repetir el mateix comentari que per a la 

tolerància de cota. Per comparació, a les obres viàries s’accepten normalment toleràncies de 

± 5 mm. Les passades de regla es portaran a terme amb dues passades longitudinals per 

carril d’estesa (aproximadament per on passarien les rodes d’un vehicle) i passades 

transversals separades 5 m.  

 

Això no obstant, atès que aquesta tolerància nominal és molt estricta i quasi impossible 

d’assolir per a qualsevol punt de la pista, s’estableixen un determinat nombre de punts als 

quals es permeten irregularitats més grans. A les taules 6.3.1 i 6.3.2 següents es mostra el 

nombre màxim de desviacions acceptades i el valor de la seva desviació, tant per a valors 

de mesura longitudinals com transversals. 

 

> 2 mm 60 

> 3 mm 5 

> 4 mm 2 

> 6 mm 0 

 
Taula 6.3.1: màxim número de punts fora de la tolerància nominal en presa de mostres en direcció 

longitudinal 
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> 2 mm 550 

> 3 mm 150 

> 4 mm 60 

> 6 mm 5 

 
Taula 6.3.2: Màxim número de punts fora de la tolerància nominal en presa de mostres en direcció 

transversal 

 

Per últim, per tal de discutir les dades de planor amb el client, i atès que aquest no entén de 

sistemes per mesurar la planor utilitzats habitualment a les obres però sap què vol quan 

circula per la pista amb un vehicle, s’acorda amb el client que els assaigs de validació de la 

pista es portaran a terme amb un vehicle específicament instrumentat que mesurarà no 

només la planor de la pista sinó també el coeficient de fregament. Els valors acordats amb el 

client, així com el mètode de mesura i definició de les característiques del vehicle i la seva 

instrumentació es detallen en el capítol 7 de la memòria i l’annex N. Cal remarcar 

especialment en aquest punt que només aquesta feina és un interessant projecte en si 

mateix, desenvolupat pels enginyers d’IDIADA, que correlaciona les mesures utilitzades 

habitualment en el mon de la construcció i familiars als enginyers de camins amb mesures 

que s’utilitzen normalment en el mon de l’enginyeria mecànica de vehicles i familiars pels 

enginyers d’automoció.  

 

5.4. Característiques de l’afermat 
 

El paviment de la pista es decidirà que sigui d’aglomerat asfàltic per les raons següents: 

 

- el coeficient de fregament és el requerit, 

- degut a la seva característica de ferm flexible, en front d’un de formigó armat, no 

necessita juntes de compressió i dilatació que serien perjudicials pels assaigs al 

crear una discontinuïtat,  

- per aquesta extensió tan gran és la solució més econòmica i que alhora permet 

assolir les especificacions de planor, i 

- els possibles danys del paviment deguts a bolcades dels vehicles a la pista són 

fàcilment reparables. 

 

El dimensionament del ferm serà el necessari per assegurar que el paviment doni un servei 

mínim de 20 anys considerant un trànsit alt (T1) de vehicles pesats. En realitat el trànsit de 
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vehicles pesats no serà alt, però amb aquest dimensionament s’assegura que no aparegui 

cap problema estructural en l’afermat de la plataforma en aquest període de temps. 

D’aquesta manera, la planor aconseguida inicialment es mantindrà durant el període de 20 

anys previst. 

 

La mescla bituminosa a utilitzar a la capa de trànsit serà una mescla tancada que no faciliti 

la infiltració de l’aigua pel paviment. El tipus de mescla (tipus i granulometria dels àrids, 

contingut de filler, contingut i tipus de betum) s’haurà d’estudiar molt específicament perquè 

doni les característiques d’estabilitat en el temps requerides i el coeficient de fregament 

exigit. Al capítol següent es detalla l’estudi portat a terme per definir la mescla apropiada. 

 

Per assolir les característiques de planor a la superfície acabada, cal un procés constructiu 

del ferm especial. No hi ha prou amb definir una tolerància final si la construcció des de les 

capes inferiors del ferm no ha estat també molt meticulosa. Per tant, tot i que pel seu gruix el 

ferm es podria construir només amb tres capes de mescles bituminoses (que tradicionalment 

s’anomenen capa de base, capa intermitja i capa de trànsit), l’experiència demostra que com 

més capes i més primes és més fàcil aconseguir una bona regularitat superficial; per tant, en 

la plataforma dinàmica el gruix total de ferm “negre” de 25 cm s’estendrà en dues capes de 

base, una intermitja i una de trànsit. Cadascuna d’aquestes capes tindrà a més unes 

toleràncies de cota i de regularitat superficial, com es detalla al plec de condicions tècniques, 

decreixents (és a dir, més estrictes) en sentit ascendent (cap a la superfície), de manera que 

la construcció sigui viable però alhora es garanteixi l’objectiu final de regularitat. 

 

En realitat el control de cotes es porta a terme ja des de la darrera capa de terraplè (sol 

seleccionat), i posteriorment amb la primera capa de ferm (tot-ú artificial), però òbviament la 

tolerància que es pot exigir a un terraplè ha de ser molt més gran que la dels materials 

bituminosos ja que el seu esponjament per unitat de gruix és més gran i els gruixos de capa 

també són molt més grans. 

 

5.5. Estudi de les mescles a utilitzar per a la capa de trànsit   
 

5.5.1. Introducció 
 

Degut a les especials característiques de la nova pista i tenint en compte els diferents 

assaigs i aspectes meteorològics que poden malmetre la superfície de la plataforma, s’ha 

realitzat un estudi amb col·laboració amb la UPC (Laboratori de Camins del Departament 
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d’Infrastructures del Transport i Territori) per tal de determinar les mescles bituminoses més 

adients a disposar. [Estudio de las mezclas para la capa de rodadura, Universitat Politècnica 

de Catalunya] 

 

En efecte, a conseqüència dels assaigs (al límit d’estabilitat lateral, és a dir, provocant un 

gran esforç tangencial sobre la superfície d’aglomerat) i de la característica plana de la 

superfície, sense possibilitat d’evacuar l’aigua de pluja eficaçment, la superfície d’aglomerat 

es veu afectada d’una manera no habitual en obres viàries convencionals. L’acció de l’aigua 

que queda retinguda més temps a la superfície provoca que la pel·lícula de betum que 

recobreix els àrids tendeixi a separar-se, amb la qual cosa l’efecte de “cola” del betum es 

perd i els àrids de la mescla es disgreguen. A més el sol provoca un efecte d’envelliment 

sobre el betum que tendeix a perdre les seves qualitats elàstiques i es fa fràgil, facilitant així 

també la disgregació dels àrids de la mescla i per tant oferint una menor resistència als 

efectes abrasius dels pneumàtics. 

 

5.5.2. Mescles a estudiar i assaig Marshall a realitzar 
 

En l’estudi s’han tingut en compte dos tipus de granolumetria dels àrids, una de tipus continu 

(D-12) i una altra de discontínua (F-10). Pel que fa al lligant o betum, també s’han tingut en 

compte dos compostos, un de convencional (B60/70) i un altre de modificat (BM3c). 

 

Pel que fa a les mesures realitzades, s’ha realitzat l’assaig Marshall per determinar l’efecte 

de la granolumetria, el tipus de betum i el seu contingut sobre el paràmetre d’estabilitat 

(resistència a compressió) de la mescla. Les mescles que s’han estudiat són les següents:  

 

- D-12 amb betum B60/70 

- D-12 amb betum modificat BM3c 

- F-10 amb betum modificat BM3c 

 

5.5.2.1. Anàlisi de resultats 
 

Segons els gràfics obtinguts, detallats a l’annex K, s’aprecia una tendència a augmentar 

l’estabilitat a mesura que s’augmenta el percentatge de betum en la mescla. Així mateix, 

també es pot comprovar que la mescla que ofereix una major estabilitat és la fabricada amb 

granolumetria del tipus D-12. Considerant les dues mescles fabricades amb aquest tipus de 
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granolumetria, es podrà apreciar que la que ofereix una major estabilitat és la fabricada amb 

betum del tipus BM3c. 

 

Pel que fa al percentatge de forats, s’obtenen valors molt similars en les mescles tipus F-10 

amb betum BM3c i tipus D-12 amb el mateix tipus de betum. No obstant, per a la mescla 

tipus D-12 i betum B60/70 s’obté un valor de forats lleugerament inferior als anteriorment 

citats. 

 

5.5.3. Assaig de pista de laboratori 
 

L’assaig de pista de laboratori segons norma NLT-173 té com a objectiu determinar la 

resistència a les deformacions plàstiques de les mescles bituminoses, mesurant tant la 

deformació com la velocitat de deformació sobre una proveta. En aquest estudi s’ha aplicat 

sobre les mescles D-12, tant amb betum 60/70 com modificat, amb un percentatge de betum 

(% de pes sobre àrids) del 5,25%.  

 

5.5.3.1. Resultats obtinguts 
 

Les velocitats de deformació obtingudes per la mescla que conté betum modificat BM3c són 

les següents: 

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 

 

Tenint en compte els resultats obtinguts (veure gràfic a l’annex K), la deformació a curt 

termini es aproximadament la mateixa per a les dues mescles 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. 

 

Així mateix, la velocitat de deformació de la proveta fabricada amb betum 60/70 és molt més 

gran (i fora de normativa, en l’interval especificat per aquesta de 105 a 120 minuts) que la de 

betum modificat. 
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Considerant aquestes dades, l’alternativa que millor respondrà a les especificacions de la 

pista serà la formada per betum del tipus BM3c.  

5.5.4. Assaig d’abrasió 
 

Per tal de determinar l’efecte dels esforços tangencials sobre les diferents mescles s’ha 

considerat oportú realitzar un assaig d’abrasió. Aquest és un assaig desenvolupat pel 

Laboratori de Camins de la UPC pel que no hi ha un procediment normalitzat. A l’annex K 

del present projecte es poden consultar els passos que s’han seguit per a realitzar aquest 

assaig. 

 

5.5.4.1. Resultats 
 

Avaluant les pèrdues de pes que es produeixen en la franja d’assaig, s’aprecia una 

important diferència en la mescla amb els dos betums diferents: 

 

- % 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 mescla amb betum B60/70 és 

entre 3 i 4 vegades superior a la pèrdua de material que es produeix amb betum del tipus 

BM3c. 

 

5.6. Definició dels ferms 
 

5.6.1. Introducció 
 

En aquest apartat es definiran les seccions de ferm que es disposaran en cadascuna de les 

diferents zones que conformaran la nova plataforma dinàmica. 

 

Els vials que es tindran en compte en aquesta definició, considerant una intensitat de trànsit 

de tipus T1 i una esplanada de categoria E3 seran les següents: 

 

• Carril d’accés a la pista 

• Ramals d’acceleració de vehicles 

• Con d’accés a la zona trapezial 
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• Zona trapezial de la plataforma 

• Vial d’accés a boxes 

5.6.2. Seccions estructurals de ferm adoptades i materials  
 

La solució de ferm adoptada per les zones anteriorment esmentades estarà 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) 

• Capa base: 15 cm (7+8) de mescla bituminosa en calent G-20 

• Sub-base granular: 25 cm de tot - ú artificial 

 

Per altra banda, i pel que fa al betum asfàltic, s’adoptarà un betum de penetració B60/70 per 

a la capa base i per a la capa intermitja, i un betum modificat amb polímers del tipus BM-3c 

per a la capa de trànsit. 

 

Entre les capes bituminoses es realitzarà un rec d’adherència del tipus ECR-1 , excepte entre la 

capa de trànsit i la intermitja que es farà un rec 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 rec d’emprimació del tipus ECI. 



48  Memòria 

 

 



Projecte d'implantacio i acord de negoci d'una plataforma dinàmica a IDIADA              
  

 

49

6. DEFINICIÓ DEL PROCEDIMENT D’ACCEPTACIÓ I CONTROL EN 
EL TEMPS 
 

6.1. Compliment de les especificacions un cop acabada la pista 
 
6.1.1. Introducció 
 
En aquest punt es realitzarà una descripció sobre la finalització de les obres i la qualitat 

obtinguda en la superfície de la plataforma dinàmica just després d’acabar la nova 

infrastructura. 

 

6.1.2. Compliment de les dates establertes 
 
L’acord establert entre IDIADA AT i el client estableix que la plataforma dinàmica havia 

d’estar finalitzada abans de 27 mesos. Així doncs, la data més tard de finalització de la 

plataforma era el 12 d’abril del 2002. 

 

Un cop finalitzades les obres, IDIADA AT va facilitar al client el document d’acabament de la 

plataforma dinàmica el dia 16 de novembre del 2001, complint d’aquesta manera amb les 

especificacions establertes en l’acord, a pesar dels retards en els treballs de moviment de 

terres degut a les característiques dels materials excavats. 

 

6.1.3. Compliment de les especificacions tècniques 
 
Les especificacions tècniques més importants que haurà de complir la plataforma dinàmica 

seran principalment les dimensions establertes i els requeriments relatius a la superfície de 

la plataforma dinàmica establerts en l’acord: coeficient de fregament i regularitat superficial. 

 

Un cop acabada la pista IDIADA va procedir a la presa de mesures segons el procediment 

pactat amb el client que preveia la utilització d’un vehicle instrumentat. A l’annex N es 

detallen el procediments d’assaig establerts. 
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6.1.3.1. Coeficient de fregament 

 
Segons les especificacions, el coeficient de fregament haurà de ser uniforme en totes les 

parts de la pista i similar als valors obtinguts en la plataforma dinàmica ja existent a IDIADA 

AT i a la plataforma que el client posseeix al seu centre tècnic. 

 

Tenint en compte l’acord, el coeficient de fricció de la nova plataforma podrà variar en un ±5 

% sobre els valors obtinguts en les plataformes dinàmiques ja existents esmentades. 

 

El resultat obtingut amb el vehicle instrumentat és un valor d’adherència longitudinal de la 

nova plataforma aproximadament un 7 % inferior al de la plataforma ja existent en les 

instal·lacions d’IDIADA i un 9 % inferior al valor de la plataforma del client.  

 

Aquest resultat, però, tot i no complir les especificacions fixades, pot considerar-se bo tenint 

en compte que el coeficient de fricció d’una nova superfície és més baix que el coeficient 

que s’obtindrà en la mateixa superfície quan hagi estat utilitzada durant un temps. La raó 

d’aquest comportament és l’efecte del desgast de la pel·lícula de betum que envolta els àrids 

de la superfície; quan aquesta pel·lícula es perd, queda al descobert la superfície de l’àrid 

que, per la seva condició de provinença de matxucatge amb 100% de cares fracturades, 

presenta una microrrugositat elevada que confereix a la superfície de trànsit un coeficient de 

fregament alt. L’experiència mostra que el coeficient de fregament es veurà augmentat 

aproximadament en un 10 % al final del primer any de funcionament de la nova pista. 

 

Pel que fa a la màxima adherència lateral, els assaigs de gir realitzats mostren una 

estabilitat semblant entre les diferents plataformes, així com uns nivells d’acceleració lateral 

similars i que es mouen entre els 7,5 i 7,8 m/s². 

 

6.1.3.2. Regularitat superficial amb regla rodant 
 
La regularitat superficial de la nova pista serà comprovada mitjançant  la regla rodant de 3 

metres tant longitudinalment com transversal. Tot seguit es mostra una taula amb el numero 

de punts màxim fora de tolerància consentit per l’acord en els diferents rangs, i el numero de 

punts resultant: 
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Comprovació longitudinal Comprovació transversal  

Numero 
punts màxim 

Numero 
punts 

resultant 

Numero 
punts màxim 

Numero 
punts 

resultant 

> 2 mm 60 9 550 177 

>3 mm 5 5 150 76 

>4 mm 2 0 60 12 

>6 mm 0 0 5 0 

 
Taula 6.1.3.2 

 

6.1.3.3. Mesures realitzades amb el vehicle  
 
S’han realitzat mesures amb el vehicle instrumentat per tal d’avaluar les petites i grans 

variacions en la superfície de l’aglomerat asfàltic. 

 

Pel que fa a l’estudi de les petites variacions, els resultats mostren que la nova plataforma 

dinàmica (B) té uns valors de pic inferiors a l’amplitud de referència ( 5 m/s²), excepte un, i 

un significatiu baix nivell en les mesures d’acceleració: 

 

 

IDIADA A IDIADA B  
Unitats

A B A B 

Nombre de pics >5 m/s² - 9 14 1 1 
Mitjana dels pics d’amplitud >5 m/s² m/s² 6,212 6,046 6,118 5,903 

Màxima amplitud del pic m/s² 7,470 9,570 6,118 5,903 

 
Taula 6.1.3.3.1 

 

Pel que fa al nivell energètic, les dades a tenir en compte són les que es mostren en la taula 

següent: 
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 Unitats IDIADA A IDIADA B 

Nivell energètic (Std. Dev) m/s² 2.067 2.189 1.234 1.212 

Mitjana de cada test realitzat m/s² 2.128 1.223 

 
Taula 6.1.3.3.2 

 
La nova plataforma construïda demostra tenir una superfície més uniforme i regular que la 

de la plataforma dinàmica ja existent a IDIADA ja que té un menor nombre de valors de pic 

majors de la amplitud de referència de 5 m/s² i amplituds menors de pic. 

 
Per altra banda, l’estudi de grans variacions compararà els angles de pitch i roll, obtenint uns 

resultats per a la nova plataforma dinàmica que es mouran per sota d’unes variacions de 

±0,1º pels angles de roll i per sota d’unes variacions de ±0,2º pels angles de pitch i, per tant, 

menors en relació amb les dues plataformes dinàmiques ja existents.  

 

Plataforma A IDIADA Plataforma client Plataforma B IDIADA  

Rangs de mesura dels angles ROLL i PITCH 

± 0.1 ° & ± 0.2 ° ± 0.1 ° & ± 0.2 ° <0.1 ° & <0.2 ° 

Desviació standard dels angles de ROLL i  de PITCH (º): línia recta 

0.045 0.061 0.041 

 
Taula 6.1.3.3.3 

 
Com es pot comprovar en la taula mostrada els resultats obtinguts en la nova plataforma són 

lleugerament millors als de les altres pistes. 

 

6.1.4. Conclusions de compliment d’especificacions, pista recentment acabada 
 
Tenint en compte els resultats de tots els assaigs que s’han realitzat en les tres pistes, es 

pot concloure que les tres pistes presenten uns nivells de qualitat similars en la construcció. 

Això no obstant: 

 

• La nova plataforma dinàmica d’IDIADA mostra una menor adherència inicialment que 

les altres dues pistes degut a la capa de betum que hi ha en la superfície un cop 
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acabada la obra. Com ja s’ha esmentat abans, aquest valor es veurà incrementat en 

el primer any d’utilització de la pista. 

 

• Els nivells de regularitat i de planitud són molt similars en les tres plataformes, tot hi 

que cal destacar que tots els resultats de la nova plataforma dinàmica d’IDIADA han 

estat els millors.  

 

6.2. Compliment de les especificacions després de 8 mesos de 
funcionament 
 

6.2.1. Introducció 
 
En aquest apartat s’avaluarà l’evolució de l’adherència longitudinal de la nova plataforma 

dinàmica d’IDIADA AT després de finalitzada la seva construcció i en fase d’utilització. 

Aquest procediment es realitzarà per tal de comprovar que el coeficient de fricció de la nova 

pista ha augmentat fins a situar-se a nivells aproximats als de les plataformes dinàmiques 

existents d’IDIADA i del client. 

 

Per tal de realitzar aquesta comprovació s’han avaluat les diferents característiques de les 

tres plataformes dinàmiques 4 i 8 mesos després de la posta en funcionament de la nova 

plataforma dinàmica d’IDIADA, és a dir, al març i al juliol del 2002.  

 

6.2.2. Resultats 
 
Els principals resultats obtinguts es transcriuen en la següent taula: 

 

Resultats  de desacceleració (m/s²) 
Pista de prova 

Anàlisi (Nov 01) Anàlisi (Mar 02) Anàlisi (Jul 02) 

PD B IDIADA 8,981 9,412 9,550 

PD A IDIADA 9,747 9,547 9,728 

Plat. client 9,877 (No mesurat) (No mesurat) 

 
Taula 6.2.2 
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6.2.3. Conclusions pel que fa a compliment d’especificacions, després de vuit 
mesos 
 
Com a conclusió principal es pot afirmar que l’evolució del coeficient de fregament de  

l’aglomerat asfàltic de la nova plataforma dinàmica ha estat l’esperada, experimentant un 

important increment del 6,3% en l’adherència obtinguda respecte a la primera mesura 

efectuada. 

 

Cal dir també que els resultats obtinguts del coeficient de fregament en les tres plataformes 

mostren una similitud contrastada, amb variacions clarament inferiors al ±5% que permeten 

una equivalència en el seu ús i poder així portar a terme proves comparatives de resultats 

sota criteris objectius. 
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7. MODEL DE NEGOCI 
 

7.1. Acords a tenir en compte en el model 

7.1.1. Necessitats del client 
 

La principal necessitat del client és la de poder utilitzar de manera intensiva i durant tot l’any 

una plataforma dinàmica de grans dimensions i d’una molt bona qualitat superficial.  

 

És també necessària la creació d’una infrastructura de suport que consisteix en un taller on 

poder realitzar ajustos mecànics i electrònics en el vehicles en desenvolupament i d’un espai 

d’oficina on poder realitzar el tractament i l’anàlisi de la informació obtinguda en els assaigs. 

El poder estar connectat amb la resta de l’equip d’investigació i desenvolupament que pot 

realitzar activitats en diverses llocs de tot el mon és indispensable per la correcta utilització 

d’una plataforma dinàmica. 

 

Un altre aspecte important a considerar és que a més d’incrementar i millorar les seves 

capacitats de desenvolupament de nous vehicles, ha de mantenir uns costos reduïts.  

 

7.1.2. Oferta d’IDIADA   
 
El principal valor que IDIADA ofereix al client és el de poder resoldre tota la problemàtica 

derivada de la construcció d’aquest tipus d’instal·lacions d’assaig. IDIADA pot dissenyar, 

construir i gestionar una plataforma dinàmica amb experiència i èxits demostrats. A més, 

IDIADA està disposat a finançar la totalitat de la inversió a canvi d’un compromís d’utilització 

i a optimitzar els cost del contracte pel client mitjançant la venda de la capacitat sobrant de 

la instal·lació. 

 

També cal destacar que IDIADA és una de les enginyeries líders en el mon en la prestació 

de serveis de desenvolupament de dinàmica del vehicle i de desenvolupament en seguretat 

passiva. Aquest fet reforça la posició de IDIADA com un dels millors proveïdor de serveis de 

seguretat del automòbil incloent la seguretat integrada, aspecte de màxim interès pel client 

principal que preveu en un futur proper una gran interacció entre els sistemes de millora de 

la seguretat activa i els de millora de la seguretat passiva.   
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IDIADA ofereix un entorn amb unes condicions climàtiques favorables, amb bona part de 

l’any amb temperatures superiors als 10º C i una pluviometria no molt gran. A més la 

distància entre el complex de pistes de prova de l’IDIADA i el Centre de I+D del client al 

centre d’Europa és raonable. 

 

IDIADA també ofereix una sèrie d’instal·lacions d’assaig complementaries de primer nivell 

mundial i unes condicions de confidencialitat i seguretat al nivell de les exigències del client. 

 

Per altra banda, DIADA és un referent europeu en pistes d’assaig i disposa d’una important 

xarxa comercial, pel què pot vendre a altres empreses automobilístiques la capacitat de 

pista no utilitzada pel client principal.  

 

Es important dins d’aquest apartat esmentar el fet de que IDIADA AT és una empresa  

totalment independent dels grups automobilístics, que garanteix la gestió professional sense 

conflicte d’interessos i la confidencialitat dels assaigs que en les instal·lacions es realitzen. 

 

Cal mencionar també que IDIADA pot oferir millors condicions econòmiques al client si es 

poden arribar a establir acords entre les dues companyies per a la utilització d’altres 

instal·lacions del complex.   

 

7.1.3. Aspectes beneficiosos per al client 
 

La principals avantatges del model de negoci proposat per IDIADA és que el client podrà 

cobrir la seva necessitat de realitzar assaigs sense haver d’invertir en la construcció d’uns 

actius que li son indispensables, no haurà de dedicar recursos humans propis per la gestió 

del projecte,  no haurà de dedicar recursos en la gestió de la plataforma dinàmica i tindrà 

uns costos que s’adaptaran a les seves necessitats d’assaig. 

  

7.1.4. Proposta de Model de Negoci 
 

Per tal de portar a terme els aspectes establerts en els punts anteriors i d’aquesta manera  

obtenir les millors condicions possibles tant per una banda com per l’ altra dels participants 

en el negoci, IDIADA basa el model en les següents premisses: 
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• El contracte pel que l’IDIADA cedeix el dret d’us preferent de la nova plataforma 

dinàmica al client principal a canvi d’una quota anual i d’un compromís a llarg termini. 

 

• Pagament d’una quantitat fixa anual per part del client a IDIADA en concepte de dret 

d’us preferent de la nova plataforma dinàmica i dels edificis auxiliars. La quantitat 

econòmica anual serà fixa i independent de l’ús real que es faci de la pista ja que és 

en concepte de dret d’us preferent. 

 

• La totalitat d’infrastructures que s’hagin de construir en les instal·lacions d’IDIADA 

així com la definició i execució de l’obra seran responsabilitat d’IDIADA. El client 

haurà de donar les especificacions constructives que consideri necessàries i tindrà 

dret d’inspeccionar l’evolució del projecte.   

 

• El client podrà cedir una part del seu dret d’us preferent a IDIADA per a la seva 

comercialització en quin cas gaudirà d’una reducció de la quota fixa anual.  

 

7.2. Descripció conceptual del model de negoci   

7.2.1. Introducció 
 

En aquest punt es definiran, a nivell conceptual, els diferents escenaris que es poden donar 

en relació a la capacitat requerida pel client i com aquest fet pot afectar la viabilitat del 

projecte. 

 

En resum, el model de negoci està basat en un compromís a llarg termini signat per avançat 

que ens asseguri un determinat retorn de la inversió i que ens permeti reduir els riscos 

comercials. Per poder obtenir una rendibilitat raonable s’hauran de buscar fórmules per 

trobar clients addicionals o negocis addicionals per oferir al client principal. 

 

7.2.2. Capacitat requerida pel client principal 
 

És important definir clarament clar si el client principal requereix l’exclusivitat total de la nova 

plataforma dinàmica o pel contrari la seva necessitat d’ús és inferior al 100%. També s’haurà 

de definir quin és el dret d’us que necessita el client principal. Es pot donar el cas d’unes 
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necessitats de capacitats mitges anuals clarament per sota del 100% però d’unes 

necessitats de disponibilitat que facin que el client demani un dret d’us exclusiu. 

 

En el cas que aquest ús no sigui necessari en la totalitat de la capacitat disponible, s’haurà 

de conèixer quina es la necessitat exacta del client principal per tal de poder determinar la 

capacitat lliure de la pista i el negoci que es pot arribar a realitzar amb ella. 

  

7.2.2.1. Necessitat d’ús de fins a un 25% 
 

Si les necessitats d’utilització que té el client principal es mouen en nivells inferiors a 

aproximadament un 25 % de la capacitat total de la nova pista, serà necessari buscar 

alternatives per tal de que la inversió resulti interessant per IDIADA. 

 

Les alternatives mencionades consistiran bàsicament en buscar altres clients que tinguin 

necessitat d’utilitzar les noves instal·lacions i d’aquesta manera garantir una utilització el 

més alta possible de la plataforma dinàmica. 

 

Per tal de determinar les possibilitats de que existeixin altres clients interessats en utilitzar la 

capacitat restant de la plataforma serà necessari realitzar un estudi de mercat per tal 

d’identificar les necessitats d’utilització d’aquesta infrastructura. Serà doncs el mencionat 

estudi el que determinarà la viabilitat de la inversió tenint en compte que el client establert 

des de bon començament utilitzaria la nova pista en una mesura molt petita.  

 

7.2.2.2. Necessitats d’ús d’entre aproximadament un 25% i un 75% 

  
Si les necessitats d’ús del client es mouen entre un 25% i un 75% de la capacitat total de la 

pista, serà necessari omplir els “torns” lliures que no siguin utilitzats pel client per altres 

usuaris.  

 

Per tal de determinar la viabilitat d’aquest model de negoci serà necessari realitzar un estudi 

de mercat per tal d’avaluar les possibilitats existents de vendre a altres clients la capacitat 

restant de la citada infrastructura. Serà important saber quina part de la capacitat lliure podrà 

ser comercialitzada a altres empreses per tal de saber si la inversió pot ser interessant per 

IDIADA. 
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7.2.2.3. Necessitat d’ús d’entre aproximadament un 75% i el 100%  
 

Si les necessitats d’ús del client es mouen entre un 75 i un 100% de la capacitat total de la 

pista, per una banda serà difícil d’obtenir ingressos addicionals significatius per la venda de 

la capacitat sobrant de la pista i, per altra banda, hi haurà un major risc financer al dependre 

únicament d’una companyia  com a client. 

 

En aquestes condicions serà difícil trobar uns acords que siguin beneficiosos per les dues 

parts.  La manera de fer compatible els objectius de retorn de la inversió d’IDIADA amb una 

oferta econòmicament atractiva pel client és fer entrar en joc altres necessitats que el client 

pugui tenir i que IDIADA pugui satisfer.  

 

7.2.3. Relació de rendiments obtingut i interès a pagar pel client 
 

Amb l’objectiu de clarificar el model de negoci, a continuació es pot consultar una taula 

resum on es mostra un exemple de la capacitat d’ús utilitzada pel client principal i per altres 

clients juntament amb les taxes de retorn de la inversió que obté IDIADA i l’interès 

equivalent a pagar pel client si el client financés la inversió al 100%. 

 

Capacitat de pista 
utilitzada 

Nombre de 
torns 

Rendiment que 
obté  IDIADA 

Interès a pagar 
pel client 

Client 100% 400 12,0% 12,0% 

Client 50% 200 7,0% 7,0% 

Client 50% + Altres 10% 200 + 40 7,2% 4,9% 

Client 50% + Altres 20% 200 + 80 13% 2,5% 

Client 50% + Altres 25% 200 + 100 15,8% 1,3% 

Client 75% 300 7,0% 7,0% 

Client 75% + Altres 5% 300 + 20 10,2% 6,0% 

Client 75% + Altres 10% 300 + 40 13,1% 4,8% 

Client 75% + Altres 15% 300 + 60 16,0% 3,5% 

 
Taula 7.2.3 
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Tal i com es pot apreciar en la taula, en un escenari de capacitat de entre el 50% i el 75% 

per al client principal, acompanyada per una bona venda de la capacitat restant a altres 

empreses es poden donar situacions molt interessants on IDIADA pot obtenir retorns de la 

inversió molt atractius i el client principal pot tenir uns costos molt continguts. 



Projecte d'implantacio i acord de negoci d'una plataforma dinàmica a IDIADA              
  

 

61

8. COMPROMISOS CONTRACTUALS 
 
8.1. Principis de l’acord 
 

8.1.1. Objecte de l’acord 
 

L’objecte del contracte serà el de regular les condicions per a la construcció i posterior  

cessió del dret d’ús preferent d’una plataforma dinàmica i d’uns tallers a un client principal a 

canvi del pagament d’una determinada quantitat anyal per un període de 15 anys.  

 

Es tindrà en compte que aquestes instal·lacions seran d’ús preferent del client principal i que 

la capacitat que no necessiti l’esmentat client serà comercialitzada i els corresponents 

ingressos seran repartits entre el client i IDIADA.  

 

IDIADA serà responsable de la gestió de tot el projecte, de la definició de les instal·lacions 

d’acord a les necessitats del  client  principal, del projecte constructiu, de la construcció, de 

l’operació i manteniment de les instal·lacions. IDIADA també serà responsable del 

finançament de la totalitat de la inversió.  

 

8.1.2. Termini de l’acord 
 

El termini d’acord entre IDIADA i el client començarà el dia en que es signi el contracte 

d’utilització de la pista i acabarà al cap de 15 anys considerats a partir del dia en que les 

instal·lacions entrin en operació. 

 

Un cop exhaurit l’esmentat període inicial de 15 anys, el client principal tindrà el dret 

d’allargar el contracte per períodes de 5 anys. 

 

8.1.3. Pagaments establerts 
 

Com s’ha esmentat anteriorment, el client pagarà unes determinades quantitats fixes 

mensuals per la utilització preferent de les instal·lacions, quantitat que s’anirà revisant 

anualment tenint en compte l’increment de preus al consum. 
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El fet de que el client no faci ús de les instal·lacions en determinats períodes de temps, no 

l’eximirà del pagament mensual acordat.  

 

8.1.4. Disponibilitat de les instal·lacions 
 

Un cop acabades les instal·lacions de la plataforma, el client disposarà d’un període de 

trenta dies per verificar que es compleixen les especificacions bàsiques definides en el 

contracte. En el cas que aquestes no es compleixin, IDIADA rebrà un document de rebuig i 

haurà de realitzar les correccions oportunes en el menor espai de temps possible. 

 

8.1.5. Confidencialitat 
 

Pel que respecta a la confidencialitat, tota la informació facilitada pel client principal i totes 

les activitats que realitzi dins de les instal·lacions de IDIADA seran considerades com 

totalment confidencials. 

  

En aquest punt cal esmentar també que s’hauran protegir les instal·lacions de vistes exterior. 

Per aquest motiu s’hauran de construir les motes de terra i barreres que siguin necessàries 

per tal d’eliminar la possibilitat de que es produeixin mirades externes no desitjades.   

 

8.1.6. Treballs de manteniment  
 

Tal com s’ha comentat amb anterioritat els treballs de manteniment seran responsabilitat 

d’IDIADA. S’ha dividit les activitats en treballs regulars i treballs irregulars. Es consideraran 

treballs de manteniment regulars totes les activitats de manteniment de periodicitat 

coneguda amb anterioritat, com la neteja de la superfície de la pista, el manteniment dels 

drenatges i el repintat de les marques vials.  

 

S’ha considerat com a treballs manteniment irregular aquelles activitats quina freqüència no 

es pot definir amb anterioritat ja que depenen de l’ús que es faci de les instal·lacions. En 

aquest apartat s’inclou la repavimentació de la superfície de la pista i les reparacions 

degudes danys per accidents.  
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Els manteniments regulars estan inclosos en la quota anyal que satisfà el client principal i els 

manteniments irregulars seran a càrrec del client un cop superat el període de garantia. En 

el cas de la superfície asfaltada de la plataforma el període de garantia serà de 7 anys.  

 

8.1.7. Accés restringit a les instal·lacions 
 

El client serà responsable que el personal sota la seva responsabilitat, compleixi en tot 

moment els requeriments de confidencialitat, de seguretat  i qualsevol altra normativa vigent 

dins del recinte propietat de l’IDIADA.  
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9. RESUM DEL PRESSUPOST 
  

9.1. Pressupost d’execució material de l’obra 
 

Per tal de respectar els compromisos de confidencialitat amb el client principal, els 

pressupost està presentat en unitats monetàries. Les diferents partides del pressupost 

respecten la relació de  proporcionalitat del projecte real. 

 

 

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 recs                       797.208,53 u.m. 

Senyalització horitzontal                 1.184,11 u.m. 

Senyalització vertical            96,13 u.m. 

Elements d’abalissament                             1231,08 u.m. 

Sistemes de control i accés                                      6.144,80 u.m. 

Camins de servei                  2.449,59 u.m. 

Terres vegetals                  14.515,1 u.m. 

Plantacions i ajardinament               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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9.2. 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 dues-centes noranta- 

tres mil quaranta-quatre amb cinquanta-sis unitats monetàries.  

 

Inclòs l’IVA: 2.293.044,56 u.m. 

 

9.3. 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%)           6.8791,33 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 a la quantitat de: dos milions quatre-cents noranta 

mil dos-cents quaranta-sis amb trenta-nou unitats monetàries.  

 

Inclòs l’IVA: 2.490.246,39 u.m. 



Projecte d'implantacio i acord de negoci d'una plataforma dinàmica a IDIADA              
  

 

67

10. ESTUDI ECONÒMIC 
 
10.1. Ingressos 
 
10.1.1. Venda del servei al client prioritari 
 

La principal font d’ingressos que tindrà la pista projectada serà com és obvi la que aportarà 

el client principal. Aquesta font d’ingrés consistirà en el pagament d’una quota fixa anual a 

IDIADA en concepte de dret preferent d’ús.  

 

S’ha estimat tenint en compte les dades aportades pel client que les necessitats d’ús que 

aquest tindrà de la pista seran del 50% de la seva capacitat total, i que per aquest ús que es 

farà de la pista el client haurà de pagar anualment la quantitat de dos centes seixanta dos 

mil sis centes cinc unitats monetàries. Aquesta serà la quantitat a pagar per la meitat de la 

capacitat de la pista, capacitat que traduïda en torns d’utilització serà de 200 torns. Es 

considerarà un augment anual del 3% en el preu.  

 

10.1.2. Venda del servei a altres clients  
 

Tenint en compte que la capacitat total de la pista no serà totalment utilitzada pel client 

principal, les franges d’utilització restants es vendran a altres clients.  

 

El preu al que es vendrà cada una de les franges d’utilització als diferents clients secundaris 

serà de 1.700 unitats monetàries, xifra que es considera un preu de mercat raonable. Una 

part d’aquesta xifra anirà a parar al client principal. Concretament, el percentatge que rebrà 

el client principal serà del 55%. 

 

S’ha considerat que la utilització de la pista per part d’altres clients serà creixent en el temps 

de manera que en el primer any s’utilitzarà un 10 % de la capacitat total i que aquesta anirà 

creixent a un ritme del 5 % anual fins arribar a un 25%.  

 

A continuació es mostra una taula amb l’evolució considerada de l’ús que faran tant el client 

principal com els clients secundaris. Cal considerar que el número total de franges 

d’utilització a l’any serà 400.  
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Taula 10.1.2.1 

 

A continuació es mostra una taula amb l’evolució de les quantitats generades en unitats 

monetàries per a cada un dels serveis que es vendran  
 

 
 

Ingressos 
2002 (u.m.) 

Ingressos 
2003 (u.m.) 

Ingressos 
2004 (u.m.) 

Ingressos 
2005 (u.m.) 

Ingressos 
2006 (u.m.) 

Ingressos 
2007 (u.m.) 

Ingressos 
2008 (u.m.) 

Client 
Prioritari 

262.605 270.483 278.598 286.956 295.564 304.431 313.564 

Clients 
Secund. 

68.000 140.080 180.353 185.709 191.280 197.018 202.929 

Total 330.605 410.563  458.951 472.665 486.844 501.449 516.493 

 
Taula 10.1.2.2 

 

10.2. Despeses  
 

10.2.1. Retribució que rep el client principal.   
 
Tal i com s’ha especificat en apartats anteriors, el client principal rebrà un percentatge dels 

ingressos que percebi IDIADA per la venda de la capacitat restant de la pista. Aquest 

percentatge serà del 55%. 

 

A continuació es mostra la taula amb les quantitats que haurà de pagar IDIADA al client 

principal. 

 
 

Pagament 
2002 
(u.m.) 

Pagament 
2003 
(u.m.) 

Pagament 
2004 
(u.m.) 

Pagament 
2005 
(u.m.) 

Pagament 
2006 
(u.m.) 

Pagament 
2007 
(u.m.) 

Pagament 
2008 
(u.m.) 

Client 
Prioritari 

37.400 77.040 99.194 102.140 105.204 108.360 111.611 

 
Taula 10.2.1 

Utilització 
Any 
2002 

Any 
2003 

Any 
2004 

Any 
2005 

Any 
2006 

Any 
2007 

Any 
2008 

Client prioritari (en franges 
d’utilització) 

200 200 200 200 200 200 200 

Client secundari (en franges 
d’utilització) 

40 80 100 100 100 100 100 

Utilització total (en franges 
d’utilització) 

240 280 300 300 300 300 300 
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10.2.2. Despeses de manteniment 
 

En aquest apartat es consideraran les despeses relatives a manteniment regular de les que 

s’haurà de fer càrrec IDIADA.  

 

En la següent taula explicativa es poden consultar els treballs necessaris a realitzar, la seva 

freqüència de realització, el seu preu unitari i les despeses totals de manteniment. 

 

 
Neteja 

Superfície 
Eliminació 

herbes marges 
Eliminació 

herbes motes 
Neteja Drenatge 

Regularitat del 
treball 

Mensual 2 cops l’any Anual Anual 

Preu unit. (u.m.) 2.000 4.000 4.000 5.000 

Despeses (u.m.) 7.639 2.547 1.273 1.592 

 
Taula 10.2.2.1 

 

En el cas dels treballs de manteniment es considerarà un augment anual resultat de 

l’increment de preus al consum del 3 %.  

 

A continuació es pot veure l’evolució d’aquestes despeses de que s’haurà de fer càrrec 

IDIADA al llarg dels anys. 

 

 
 

Despeses 
2002 
(u.m.) 

Despeses 
2003 
(u.m.) 

Despeses 
2004 
(u.m.) 

Despeses 
2005 
(u.m.) 

Despeses 
2006 
(u.m.) 

Despeses 
2007 
(u.m.) 

Despeses 
2008 
(u.m.) 

Despeses 
manteniment 

13.051 13.442 13.845 14.261 14.689 15.129 15.583 

 
Taula 10.2.2.2 

 

10.3. Despeses de personal 
 
Tenint en compte que serà necessària la presència de controladors, sanitaris i personal 

d’assistència al client per al correcte funcionament de les instal·lacions, es consideraran 

unes despeses aproximades de personal del 10 % del total de despeses de gestió de pistes. 
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Tenint en compte que la totalitat de les mencionades despeses és de 180.000 unitats 

monetàries, l’import total dels salaris a repercutir el primer any serà de 18.000 unitats 

monetàries. 

 

Es considera un augment d’un 3 % anual per les despeses de personal.  

 
 
 

Despeses 
2002 (u.m.) 

Despeses 
2003 (u.m.) 

Despeses 
2004 (u.m.) 

Despeses 
2005 (u.m.) 

Despeses 
2006 (u.m.) 

Despeses 
2007 (u.m.) 

Despeses 
2008 (u.m.) 

Salaris 18.000 18.540 19.096 19.669 20.259 20.867 21.493 

 
Taula 10.3 

 

10.4. Finançament 
 

La implantació de la nova plataforma dinàmica es finançarà a partir d’un crèdit de 2.514.642 

unitats monetàries a retornar en 15 anys (mateix període que durarà el contracte amb el 

client principal).  

 

Donat que i ha una part significativa dels ingressos previstos per aquesta pista que està 

garantida per un contracte a llarg termini i donada la estructura d’accionistes de l’IDIADA, 

s’ha optat per una fórmula de finançar el 100% de la inversió amb recursos externs. 

  

La nova infrastructura s’amortitzarà igualment en 15 anys. L’amortització serà doncs del 

6,66% anual.  

 

10.4.6. Càlcul de la TIR 
 

Per al càlcul de la TIR es tindrà en compte l’estimació dels fluxos de caixa per a 15 anys, 

que com s’ha esmentat serà el període d’amortització de la plataforma i el període per al que 

es signa el contracte amb el client. 

 

La TIR havent considerat els 15 primers anys de funcionament de la nova infrastructura serà 

del 15 %. 
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CONCLUSIONS 
 

• La ubicació més adequada per a la implantació de la nova pista tant pel que fa al 

tema econòmic com pel que fa al compliment de les necessitats del client és en la 

zona nord – est del complex d’IDIADA a l’Albornar. 

 

• La nova plataforma dinàmica estarà constituïda per un carril d’accés provinent de la 

carretera general, una zona cònica central, una zona trapezial a la que es pot 

inscriure un cercle de 300 metres de diàmetre i dos ramals d’acceleració que 

connectaran el carril d’accés amb la zona trapezial. 

 

• Es realitzarà una excavació de 2,5 metres de profunditat en la zona d’argiles 

expansives, substituint aquest material per graves i arenes, a més de disposar una 

membrana plàstica per sobre del material de substitució per evitar filtracions d’aigua. 

 

• El coeficient de fregament de la superfície de la plataforma inicialment no complirà 

amb les especificacions establertes respecte les altres dues plataformes de 

referència. Serà passat aproximadament vuit mesos després de la construcció de la 

plataforma quan sí que complirà amb aquest requisit. 

 

• En les seccions de ferm s’utilitzaran mescla bituminosa del tipus D-12 amb betum 

BM3c per a la capa de trànsit, mescla bituminosa tipus D-12 amb betum 60/70 per a 

la capa intermitja i mescla bituminosa del tipus G-20 amb betum 60/70 per a les 

capes base. 

 

• La regularitat superficial mesurada amb regla rodant de 3 m equivalent a les 

especificacions amb vehicle instrumentat tindrà una tolerància màxima de ± 2 mm 

per la capa de trànsit. Les especificacions de regularitat superficial mesurades tant 

amb la regla com amb el vehicle es compliran a la pista acabada. 

 

• Pel que fa al model de negoci, una opció molt atractiva per les dues parts consistirà 

en l’ús prioritari però no total de la pista per part del client amb el que es realitzarà 

l’acord. La capacitat restant de la pista es vendrà a altres clients, obtenint el client 

amb el qui es realitza l’acord principal una part del benefici d’aquesta venda. 
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• L’acord al que arribaran IDIADA i el client serà per un període de 15 anys, i el client 

pagarà una quantitat monetària fixa a IDIADA per la utilització de les infrastructures. 

 

• L’acord establert tindrà una viabilitat contrastada, estimant una taxa de retorn per als 

15 anys del contracte del 15%. 
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