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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS
Aquest estudi geotècnic, encarregat per l’ AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, s’ha
realitat per a la rehabilitació de la pista esportiva present al pavelló esportiu localitzat a la Ronda
d’Arraona de Sant Quirze del Vallès (figura 1).
Segons el Documento Básico SE-C, a efectes del reconeixement del terreny, aquest edifici, es
correspon amb un tipus de construcció C-1 i amb un grup de terreny T-3, ja que presenta una
planta baixa i una superfície construïda superior a 300 m2, aproximadament (figura 2).
Els objectius principals d’aquest estudi, es resumeixen a continuació:
Estudi del context geològic de la zona.
Identificació i caracterització de les característiques geotècniques de les diferents unitats
litològiques detectades, mitjançant la realització de sondeigs mecànics a rotació amb
extracció de mostra contínua, assaigs DPSH (assaigs de penetració dinàmica
súperpesada), assaigs de penetració estàndard (SPT) i, assaigs de laboratori tant
d’identificació (humitat natural, densitat natural, grau d’expansivitat del sòl, agressivitat del
mateix en front el formigó, ...) com de resistència i deformació (compressió simple, tall
directe, ...).
Determinació de la presència de nivell freàtic, la seva fondària i si presenta agressivitat en
front el formigó segons la EHE Instrucción del hormigón estructural (R.D. 1247/2008).
Determinació del perfil estratigràfic del terreny.
Estudi de les possibles accions per resoldre la patologia present a la zona d’estudi.
Estudi de la ripabilitat.
Determinació de l’acceleració sísmica bàsica (ab/g), del coeficient de contribució (K) i del
coeficient del terreny (C) segons la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02)
RD 997/02.
Determinació del grup de municipis on s’engloba la zona d’estudi, en base a l’Apèndix B
de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección frente a la
exposición al radón.

Nº de informe: 750/04/21
Ronda d’Arraona- Av. del Vallès (Sant Quirze del Vallès)

Pàgina 3 de 19

.

Figura 1. Vista aèria de la zona d’estudi, emmarcada en groc (font Google Earth).

Figura 2. Tipus de Construcció i tipus de Terreny (font Documento Básico SE-C, pàg. 11 i 12).
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2. TREBALLS DE RECONEIXEMENT
Els treballs de reconeixement de la zona d’estudi han consistit en el següent:
Visita del geòleg a l’emplaçament per a verificar la maquinària més adient per a la
realització del treballs de camp, tenint en compte tant l’accés com la geologia de la zona.
Supervisió “in situ” pel geòleg de les perforacions realitzades.
Realització de 3 proves de penetració dinàmica súperpesada (DPSH) de 12.6-13.5
metres de fondària, ja que la sonda va trobar el rebuig en el seu avançament (figura 3).
Aquestes fondàries fan referència les boques de la perforació.
A l’assaig (DPSH), s’ha de comptar el número de cops necessaris per clavar una puntaza
de forma cònica normalitzada de diàmetre 50.5 mm, mitjançant una maça de 63.5 ± 0.5 kg.
de pes que cau des d’una alçada de 76 cm. La freqüència de copeig és de 15-30 cops per
minut. Amb aquests valors de N20 (nº de cops necessaris per clavar la puntaza 20 cm. en
el terreny), es genera una gràfica on s’indica el número de cops per cada fondària del
sondeig.
A l’Annex gràfic queden registrades a les gràfiques obtingudes.

P-2

Figura 3. Execució del DPSH P-2.
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Realització d’1 sondeigs mecànic a rotació amb extracció de mostra contínua
mitjançant bateries simples i corones de widia de 18.0 metres de fondària. Aquesta fondària
fa referència a la boca de la perforació (figura 4).
Tots els testimonis obtinguts durant la perforació dels sondeigs a rotació, han sigut descrits
i analitzats per un geòleg i dipositats, seqüencialment, en caixes porta mostres tal i com es
pot observar a cadascuna dels columnes estratigràfiques de l’Annex gràfic.

S-1R

Figura 4. Execució del sondeig a rotació S-1R.

Durant la realització dels sondeigs a rotació s’han realitzat 6 assaigs de penetració
estàndard (SPT) i s’han agafat 4 mostres inalterades per a la realització d’assaigs de
laboratori.
L’assaig SPT, és una prova de penetració dinàmica que determina la resistència del sòl a
la penetració d’un agafamostres tubular d’acer, a l’interior del sondeig, de manera que
permet obtenir una mostra representativa, encara que alterada, del subsòl.
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Consisteix en contar el número de cops (N) necessaris per penetrar en el subsòl mitjançant
el colpeix d’una maça de 63.5 kg ± 0.5 kg. de pes que cau des d’una alçada de 760 mm ±
10 mm. En concret, la penetració es realitza en quatre trams de 15 cm. de longitud, sent el
valor N30 al corresponent amb la suma dels cops dels dos trams centrals.
Amb les mostres inalterades recollits als sòls, s’han realitzat els següents assaigs de
laboratori:
TIPUS D’ASSAIG

NORMA

Nº ASSAIGS

Humitat natural

UNE 103-300-93

2

Densitat natural

UNE 103-301-94

2

Assaig d’expansivitat Lambe

UNE 103-600-96

2

Contingut en sulfats

UNE 83963:2008

1

Compressió simple

UNE 103-400-93

2

Aquests assaigs han sigut realitzats per TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.,
acreditat per la Generalitat de Catalunya.

3. EMPLAÇAMENT
La zona d’estudi es localitza a l’interior del pavelló esportiu present entre la Ronda d’Arraona i
l’Avinguda del Vallès de Sant Quirze del Vallès (veure figura 5), situant-se els sondeigs tal i com
es presenta al plànol adjunt a l’annex gràfic i a la figura 6.

Zona d’estudi

Figura 5. Localització de la zona d’estudi
(font Google Earth i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC).
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La zona d’estudi té forma rectangular i presenta una topografia molt regular, fet pel que les
diferències topogràfiques entre les boques dels sondeigs són d’ordre centimètric a decimètric.

Figura 6. Plànol de situació dels sondeigs i DPSH.

4. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA
4.1. Context geològic
En termes geològics la nostra zona d’estudi es localitza a la depressió del Vallès, unitat
morfoestructural limitada al nord per la serralada Prelitoral Catalana i al sud per la serralada Litoral
Catalana.
Aquesta depressió és una fosa sedimentària desenvolupada a finals de l’època Oligocena del
període Terciari, durant una etapa distensiva que va suposar l’enfonsament de l’actual depressió
respecte a les limítrofes Serralades Catalanes. Simultàniament a aquest enfonsament, la
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depressió resultant es va anar omplint per sediments d’edat miocena, resultat del desmantellament
erosiu dels relleus de les properes serralades que la rodegen.
Litològicament es troba constituïda per sediments de naturalesa detrítica i cohesiva amb predomini
dels termes argilosos, sorrencs i gravosos, i amb uns graus variables de cimentació que permeten
la presència de membres gresosos o conglomeràtics.
Estratigràficament els sediments terciaris, que arriben a mostrar uns gruixos hectomètrics, adopten
una disposició horitzontal o subhoritzontal de les seves capes, si bé cap als marges de la depressió
poden presentar uns cabussaments mes acusats degut a processos tectònics.
Sobre d’aquest substrat i de forma discontínua, mitjançant una superfície de paleorelleu, es
disposen els materials del període Quaternari, també de caràcter detrític, associats als actuals
cursos fluvials o rieres, com sediments eluvials resultat de l’alteració “in situ” de les litologies
terciàries.
La zona d’estudi es troba ubicada en la fulla nº 41 (Vallès Oriental) del Mapa Geològic Comarcal
editat per la Generalitat de Catalunya a escala 1:50.000.
A la figura 7 es pot observar el mapa geològic de l’àrea d’estudi.

Zona d’estudi

Figura 7. Context geològic de la zona d’estudi, emmarcada en vermell
(font ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).
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4.2. Característiques geotècniques
Una vegada finalitzats els diferents sondeig/proves de penetració i analitzades les mostres de sòls,
s’han pogut determinar les característiques geotècniques de les diferents litologies detectades.
Les unitats geotècniques diferenciades són les següents:
• Unitat de reblert
• Substrat Terciari

A continuació, es farà una descripció de cadascuna de les unitats així com, s’exposaran les seves
característiques geotècniques principals.

4.2.1. Unitat de reblert
Superficialment, per sota de la solera del pavelló esportiu, es detecta una unitat de reblert que
presenta una composició litològica molt heterogènia, detectant-se els següents nivells (figura 8):
-

Nivell superficial d’argiles marrons a marró verdoses amb nòduls carbonatats.

-

Nivells de restes de runes de materials de construcció (cascots, restes de formigó,....).

-

Nivells d’argiles i llims marrons a negrencs amb restes de matèria orgànica i restes
antròpiques (plàstics, vidres, ...).

Reblert de runes
Reblert de llims negrencs

Figura 8. Aspecte que presenten els nivells de la unitat de reblert.
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Una vegada finalitzades totes les perforacions, s’ha pogut verificar que, en els punts investigats,
aquesta unitat arriba fins a les següents fondàries, referides a les boques de les mateixes:

SONDEIG
A ROTACIÓ/ DPSH

FONDÀRIA

S-1R

8.8 m

P-1

6.8 m

P-2

9.8 m

P-3

7.4 m

Degut al seu origen antròpic, és possible que aquesta unitat pugui presentar espessors superiors
als detectats a les diferents perforacions.
Si bé als sondeigs realitzats no s’han detectat, cal tenir present l’existència d’estructures
soterrades lligades a l’activitat de l’edificació que es detecta en aquest sector.
Les característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents:
ASSAIG

RESULTAT

Densitat natural estimada, ρ
Cohesió estimada, c

(t/m3)

(Kg/cm2)

1.70-1.75
Nul·la-0.05

Angle de fregament intern estimat, ϕ (o)

24.5-25.5

Assaig DPSH, N20 (nº cops/20 cm.)

3-21*

Assaig SPT, N30 (nº cops/30 cm.)

2-8

*Aquest valor esta associat a la presència de restes antròpiques.

4.2.2. Substrat Terciari
Per sota de la unitat de reblert, i fins a la fondària màxima assolida pels sondeigs, es detecten els
sòls representatius del Substrat Terciari de la zona, que es troben constituïts per argiles margoses
de tonalitats marrons a marró verdoses (figura 9).

Figura 9. Aspecte que presenten els nivells
d’argiles margoses del Substrat Terciari.
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Com aquests sòls representen el Substrat Terciari, presentaran un gruix superior a vàries desenes
de metres, mantenint o augmentant en fondària les seves característiques geotècniques.
Aquests sòls es poden catalogar com a CL-SC segons la classificació USCS, mostrant com a
fracció grollera secundària nivells de sorres fines amb matriu argilosa marró a marró verdosa.
Des del punt de vista geotècnic, es tracta d’una unitat dotada de consistències fermes a dures,
amb nivells de compacitats denses.
Les característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents:

ASSAIG
Classificació USCS

CL-SC

Humitat natural, W (%)

13.4-17.8

Densitat natural, ρ (t/m3)

2.06-2.18

Índex d’inflament Lambe, IH (MPa)

0.08-0.09

Canvi potencial de volum, CPV

No crític-Marginal

Contingut en sulfats (mg SO42-/kg mostra)

<499 (1)

Compressió simple, qu

(1)

RESULTATS

(kg/cm2)

2.09-5.46

Assaig DPSH, N20 (nº cops/20 cm.)

8-rebuig

Assaig SPT, N30 (nº cops/30 cm.)

32-rebuig

No agressiu segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 1247/2008.

5.- HIDROGEOLOGIA
5.1. Nivell freàtic
En el moment de perforació dels diferents sondeigs/DPSH (abril de 2021), no es va detectar la
presència del nivell freàtic, fins a la fondària màxima assolida pels sondeigs.
No obstant, si que s’han detectat nivells humits, fet pel que és possible que es puguin presentar
circulacions d’aigua puntuals. També s’ha d’indicar que la zona d’estudi es correspon amb una
antic “barranc” que es va reomplir, fet pel que en èpoques d’elevades precipitacions no es descarta
que es presentin circulacions d’aigua.
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5.2. Grau de permeabilitat segons DB-HS1
Les unitats geotècniques detectades, presenten els següents coeficients de permeabilitat del
terreny i grau d’impermeabilitat segons el DB-HS1:

SÒLS

UNITAT
GEOTÈCNICA

PRESÈNCIA
D’AIGUA

COEFICIENT DE
PERMEABILITAT DEL
TERRENY

GRAU
D’IMPERMEABILITAT

Unitat de reblert

Baixa

Ks>10-5 cm/s

2

Segons el Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad (figura 11).

Figura 10. Grado de impermeabilidad para suelos y muros
(fuente Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad).

6.- FONAMENTACIÓ
6.1. Introducció
A la zona d’estudi es detecten una sèrie de patologies que afecten a la solera de la pista esportiva.
En aquesta solera s’observen assentaments diferencials d’ordre de varis centímetres, que han
generat esquerdes al paviment.
A l’estructura del pavelló no s’han detectat aquestes patologies, ja que les fonamentacions es van
resoldre amb fonamentacions profundes (pilots).
Aquestes patologies del paviment es troben associades a la presència d’un reblert antròpic d’un
gruix comprès entre 6.8-9.8 m (als punts investigats), amb unes baixes característiques
geotècniques i que presenta un elevat contingut en restes de runes i de matèria orgànica.

Nº de informe: 750/04/21
Ronda d’Arraona- Av. del Vallès (Sant Quirze del Vallès)

Pàgina 13 de 19

Degut a l’elevat gruix de la unitat de reblert, i al fet que les capes inferiors són les que presenten
pitjors característiques geotècniques, en aquest cas, realitzar una substitució del reblert per un de
nou, és poc viable.
Una opció seria recalçar la solera amb micropilots encastats al Substrat Terciari.
6.2. Recalç profund
Com s’ha comentat a l’anterior apartat, es podria realitzar una nova solera recolzada sobre
micropilots encastats al Substrat Terciari.
Aquesta unitat geotècnica, es detecta als punts investigats a partir, de les següents fondàries,
referides a les boques dels sondeigs:

SONDEIG
A ROTACIÓ/ DPSH

FONDÀRIA

S-1R

8.8 m

P-1

6.8 m

P-2

9.8 m

P-3

7.4 m

Pel disseny d’aquestes fonamentacions, es podran aplicar els següents valors d’adherència
micropilot-terreny per les diferents unitats geotècniques detectades:
UNITAT LITOLÒGICA
Unitat de reblert
Substrat Terciari
(1)

ADHERÈNCIA MICROPILOT-TERRENY (1)
Injecció IGU

Injecció IR

Injecció IRS

No es considera

No es considera

No es considera

2.2 kg/cm2

2.8 kg/cm2

3.4 kg/cm2

Aquests valors no tenen aplicat cap factor de seguretat.

Respecte al càlcul del coeficient de reducció de capacitat estructural per “pandeig” del micropilot,
per la unitat de reblert és pot aplicar un coeficient Cr de 8.
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7.- RIPABILITAT
Tenint en compte les característiques geotècnicques que presenten les diferents unitats
litològiques diferenciades, durant l’execució de les fonamentacions, es podrien tenir en compte les
següents consideracions:
La heterogeneïtat que pot presentar la unitat de reblert.
L’elevat gruix que presenta la unitat de reblert.
La presència d’estructures soterrades associades a l’activitat de l’edifici.
La nul·la a baixa cohesió que presenta la unitat de reblert.
La presència de restes antròpiques (cascots, restes de formigó) a la unitat de reblert.
L’elevada consistència que presenta el Substrat Terciari.
La possible presència de nivell freàtic.

8.- SISMICITAT
La perillositat sísmica del territori nacional queda reflexada en el mapa de la figura 11, el qual
facilita, expressat en relació al valor de la gravetat g, l’acceleració sísmica bàsica ab (valor
característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny) i, el coeficient de contribució
K (considera la influència dels diferents terratrèmols esperats en la perillositat sísmica de cada
punt).

Figura 12. Mapa de perillositat sísmica (font Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02)).

Nº de informe: 750/04/21
Ronda d’Arraona- Av. del Vallès (Sant Quirze del Vallès)

Pàgina 15 de 19

Seguint les indicacions de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), RD 997/2002,
es poden determinar els següents paràmetres:

•

Acceleració sísmica bàsica ab/g, pel municipi de Sant Quirze del Vallès: 0.04

•

Coeficient de contribució K, pel municipi de Sant Quirze del Vallès: 1.0

•

Coeficients del terreny C, per a cadascuna de les unitats litològiques detectades:
UNITAT GEOTÈCNICA

TIPUS DE SÒL

COEFICIENT C

Unitat de reblert

IV

2.0

Substrat Terciari

II

1.3

9.- PROTECCIÓ EN FRONT A L’EXPOSICIÓ AL RADÓ
En base a l’Apèndix B de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección
frente a la exposición al radón, el terme municipal de Sant Quirze del Vallès queda inclòs en la
classificació del grup de municipis de la zona I
A l’Annex II, s’estableix com a nivell de referència pel promig anual de concentració de radó a
l’interior dels locals habitables un valor de 300 Bq/m3 d’aire. Aquest valor serveix per a limitar el
risc d’exposició al radó dels usuaris dels locals habitables.
A l’Apèndix C de l’Annex II, queden reflexades les especificacions bàsiques per a determinar el
promig anual de concentració de radó (Rn-222) a l’aire dels locals habitables de l’edifici projectat
així com, el procés per a la seva determinació subdividit en tres fases (mostreig, medició i estimació
del promig anual de concentració de radó) a dissenyar pel projectista, la direcció facultativa o
entitat de control i el laboratori acreditat. Per tant, aquest conjunt d’actuacions, queda fora de
l’abast d’aquest estudi geotècnic.
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Figura 12. Mapa de municipis classificats per nivells de potencial de radó.

10.- CONCLUSIONS
A continuació s’exposaran les conclusions més importants extretes d’aquest estudi geotècnic
realitzat al pavelló esportiu present a la Ronda d’Arraona i l’Avinguda del Vallès de Sant Quirze
del Vallès:
A la zona d’estudi es detecten una sèrie de patologies que afecten a la solera de la pista
esportiva.
La successió litostratigràfica obtinguda ha estat la següent:
• Unitat de reblert d’un espessor comprès entre 6.80 m i 9.80 m. Aquesta unitat no es
considera apte pel recolzament de cap tipus de fonamentació. Cal indicar que, es
detecten nivells de restes de runes i d’argiles i llims negrencs amb abundants restes
antròpiques i de matèria orgànica
• Substrat Terciari constituït per argiles margoses marrons a marró verdosos amb nivells
de sorres fines. Presenta consistències fermes a dures i compacitats denses.
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No s’han de considerar riscos de l’agressivitat del terreny enfront del formigó segons
l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural (R.D. 1247/2008). El Substrat Terciari presenta
un grau d’expansivitat marginal (baix-mig).
No s’ha detectat el nivell freàtic fins a la fondària màxima assolida pels sondeigs. No
obstant, en èpoques d’elevades precipitacions, es podrien detectar circulacions d’aigua,
pels trams més permeables o pels límits estratigràfics.

Degut a l’elevat gruix que presenta la unitat de reblert i a les seves característiques
geotècniques i litològiques, per poder resoldre les patologies de la solera, es preveu
executar una nova solera recolzada sobre micropilots que s’encastaran al Substrat
Terciari. A l’apartat 6.2., s’indiquen els valors pel disseny d’aquesta fonamentació profunda.

Per a l’execució de les fonamentacions, caldrà tenir en compte la heterogeneïtat que pot
presentar la unitat de reblert; la presència d’abundants restes antròpiques a la unitat de
reblert; la baixa a nul·la cohesió que presenta la unitat de reblert; l’elevada consistència
que presenta el Substrat Terciari i la possible presència de nivell freàtic.
L’acceleració sísmica bàsica (ab/g) de Sant Quirze del Vallès és de 0.04.
En base a l’Apèndix B de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6
Protección frente a la exposición al radón, el terme municipal de Sabadell queda inclòs en
la classificació del grup de municipis de la zona I.
Els resultats i conclusions obtingudes en aquest estudi, es basen únicament en els treballs
realitzats dins la zona d’estudi.
Sant Andreu de la Barca, abril de 2021
Miguel López Somoza
Geòleg, col·legiat nº 5.218
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CLÀUSULES
1.- Aquest estudi geotècnic es considera DOCUMENT CONFIDENCIAL per això, LSM
LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L.,
únicament facilitarà informació parcial o total a la Propietat o en els casos previstos per les
lleis. La propietat podrà sol·licitar la seva difusió a terceres persones, físiques o jurídiques.
Únicament la Propietat o els Tècnics responsables tenen autorització per a la reproducció
total o parcial de les dades contingudes en aquest INFORME.
La informació indicada en els gràfics dels sondeigs (columna estratigràfica) únicament fa
referència a la vertical del punt sondejat en el moment estudiat.
Per a l’execució dels sondeigs i assaigs, LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi
ambient i fonamentacions especials, S.L. utilitza els medis i personal adequat, sent només
responsabilitat de LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions
especials, S.L. els treballs encarregats per a la realització d’aquest estudi geotècnic.
La posició del nivell freàtic indicada en el estudi, es correspon amb el dia de mesura i punt
de sondeig indicat en el plànol de situació.
LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L., no
es responsabilitza dels danys a serveis o instal·lacions soterrades que no haguessin sigut
informades amb anterioritat a la realització dels treballs mitjançant plans acotats o
mitjançant el seu posicionament en superfície.
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ESTUDI GEOTÈCNIC
PATOLOGIA PAVELLÓ ESPORTIU
Ronda d'Arraona- Avinguda del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Barcelona
Informe nº 750/04/21

CONTINGUT ANNEX DE CÀLCUL
Fonamentacions profundes

LSM LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L.
c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

FONAMENTACIONS PROFUNDES
CÀLCUL DE MICROPILOTS/ANCORATGES SEGONS MICHEL BUSTAMANTE
Michel Bustamante, va proposar calcular la longitud del bulb d’un micropilot que travessa diverses
capes (i) de la següent manera:

QLS = Σπ*Dsi*Lsi*qsi
On:
QLS =
DS =
Ls =
qS =

tracció límit del micropilot aïllat.
diàmetre mig del bulb de segellat.
(aquest valor depèn de diferents factors com del diàmetre de perforació (Dd), de
les característiques geotècniques del terreny i del tipus d’injecció (IGU, IR)), per
tant, es considera DS=α*Dd, on α és un coeficient de majoració (figura 1).
longitud de transmissió d’esforços al sòl.
fricció lateral unitària límit que s’exerceix a llarg de la superfície lateral del bulb
(aquest paràmetre depèn de les característiques geotècniques del terreny i del
tipus d’injecció (figura 2).

COEFICIENT α

LITOLOGIA

Injecció IGU
Argila
Llim
Graves
Graves sorrenca
Sorres en graves
Sorra grollera
Sorra mitja
Sorra fina
Sorra llimosa
Marga
Marga-calcària
Creta alterada o fragmentada
Roca alterada
o fragmentada

1,3 a 1,4
1,2 a 1,4
1,2 a 1,3
1,1 a 1,2
1,1 a 1,2
1,1 a 1,2
1,1 a 1,2
1,1 a 1,2
1,1 a 1,2
1,1 a 1,2

Injecció IRS
1,4 a 1,6
1,8 a 2,0
1,8
1,6 a 1,8
1,5 a 1,6
1,4 a 1,5
1,4 a 1,5
1,4 a 1,5
1,4 a 1,5
1,8
1,8
1,8

1,1

1,2 a 1,8

1,1 a 1,2

Figura 1. Coeficient de majoració α en funció de la litologia i del mètode d’injecció.
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Figura 2. Àbacs pel càlcul de qS.
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ESTUDI GEOTÈCNIC
PATOLOGIA PAVELLÓ ESPORTIU
Ronda d'Arraona- Avinguda del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Barcelona
Informe nº 750/04/21

CONTINGUT ANNEX GRÀFIC
Plànol de situació del sondeig a rotació i DPSH
Perfils estratigràfics
Colummes estratigràfiques
Actes de laboratori

LSM LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L.
c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

Nº informe: 750/04/21
Emplaçament: Avinguda del Vallès- Ronda d’Arraona (Sant Quirze del Vallès).

PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS SONDEIGS A ROTACIÓ I DPSH
PERFILS ESTRATIGRÀFICS

S-1R

P-1 A

A’

P-2

P-3

B’

S-1R: ±0.00 m.
P-1: ±0.00 m.
P-2: ±0.00 m.
P-3: ±0.00 m.

LLEGENDA

COTES
TOPOGRÀFIQUES

B

LOSOM S.L. c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Prova de penetració dinàmica súperpesada (DPSH).
Sondeig mecànic a rotació.
Perfil estratigràfic.
Escala aproximada (DIN-A4) = ~1/250
Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

Nº informe: 750/04/21
Emplaçament: Avinguda del Vallès-Ronda d’Arraona (Sant Quirze del Vallès).

PERFIL ESTRATIGRÀFIC B-B’

PERFIL ESTRATIGRÀFIC A-A’

Topografia aproximada

Topografia aproximada

S-1R

±0.0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Metres

Metres

±0.0

P-1

9
10

10
11

12

12

14

13

11.8

15

16

16

17

17
18.0

LLEGENDA

12.6

14

15

18

Unitat de reblert.
Substrat Terciari.

P-2

9

11
13

P-3

13.5

18

ESCALA HORITZONTAL: 1/250
ESCALA VERTICAL: 1/150
DIN-A4

Fondària assolida en metres.

Aquest tall és orientatiu entre sondeigs ja que conté informació extrapolada entre els mateixos.
Per tant, s’haurà d’interpretar amb les reserves oportunes.
LOSOM S.L. c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

Localització: Pabelló esportiu. Avinguda del Vallès (St. Quirze del Vallès).
Peticionari: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS.

Edòmetre
(cc,cs)

Mòdul de deformació
(kg/cm²)

Pressió límit
(kg/cm²)

Sulfats
(ppm)

Matèria orgànica
(%)

Angle de fregament
intern (°)

Compressió simple
(kg/cm²)

Pressió d’inflament
(kPa)

Inflament lliure
(%)

Cohesió
(kg/cm²)

Tipus de perforació: Widia
Revestiment (mm): B120
Supervisor: Miguel López S.

---18.0
No detectat
26/04/2021
Expansivitat Lambe

Índex de plasticitat
(%)

Límit líquid
(%)

Densitat natural
(Tn/m³)

Pes específic
(Tn/m³)

Humitat natural
(%)

Tamís 0.08
(%)

Tipus d’assaig

Classificació USCS

Profunditat
(m)

Nivell freàtic

S-1R

Nº informe: 750/04/21
DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA

Cota aproximada (m):
Longitud sondeig (m):
Nivell freàtic (m):
Data inici/fin:

Forat pal voleibol.

1.0

Reblert d’ argiles marrons
a marró verdoses amb
nòduls carbonatats.

2.0

Reblert de restes de
runes de materials de
construcció (cascots,
restes formigó,...).

GP-GW

3.0

8

MI

4.0

5.0

Reblert d’argiles marrons
amb restes de cascots.

4

Reblert d’argiles i llims
negrencs amb abundants
restes de cascots, plàstics
i restes de matèria
orgànica.

8.0

Argiles margoses marró
verdoses a marrons amb
algunes gravetes
disperses.

GW
CL

pH:

Mg (mg Mg /l):

CO2 (mg CO2/l):

SO4 (mg SO42-/l):

NH4+ (mg NH4+/l):

Res. sec (mg/l):

2+

17.8

MI

10.0
ANALÍTICA
D’AIGÜES

32

2+

2-

Agressivitat química (EHE):

MI Mostra inalterada.
TP Testimoni parafinat.
5

N.C.

2.06

S.P.T.
Nivell freàtic.

(0.08)
OBSERVACIONS

9.0

2

LLEGENDA

7.0

SP-GP

6.0

2.09

<499
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Localització: Pabelló esportiu. Avinguda del Vallès (St. Quirze del Vallès).
Peticionari: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
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Angle de fregament
intern (°)

Compressió simple
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Pressió d’inflament
(kPa)

Inflament lliure
(%)

Cohesió
(kg/cm²)

Tipus de perforació: Widia
Revestiment (mm): B120
Supervisor: Miguel López S.

---18.0
No detectat
26/04/2021
Expansivitat Lambe
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(%)
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(%)

Densitat natural
(Tn/m³)
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(%)
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Nº informe: 750/04/21
DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA

Cota aproximada (m):
Longitud sondeig (m):
Nivell freàtic (m):
Data inici/fin:

43

11.0
MI

12.0

13.0

Argiles margoses marró
CL
verdoses a marrons amb
algunes gravetes disperses.

MI

13.4

2.18

Marginal

(0.09)

MI

5.46

14.0

15.0

Sorres fines amb matriu
argilosa marró a marró
verdosa.

SC

16.0

17.0

R

Argiles margoses marró
verdoses a marrons amb
CL
algunes gravetes disperses.

TP
MI

18.0

19.0

Mg (mg Mg /l):

CO2 (mg CO2/l):

SO4 (mg SO42-/l):

NH4+ (mg NH4+/l):

Res. sec (mg/l):

2+

2+

2-

Agressivitat química (EHE):

MI Mostra inalterada.
TP Testimoni parafinat.
5

S.P.T.
Nivell freàtic.

OBSERVACIONS

pH:

LLEGENDA

ANALÍTICA
D’AIGÜES

20.0

Fulla 2/4

FOTOGRAFIES DE CAMP

Nº informe: 750/04/21

S-1R

Fotografia 1. De 0.0 a 3.0 metres de profunditat.

Fotografia 2. De 3.0 a 6.0 metres de profunditat.

Fotografia 3. De 6.0 a 9.0 metres de profunditat.

Fotografia 4. De 9.0 a 12.0 metres de profunditat.

Fotografia 5. De 12.0 a 15.0 metres de profunditat.

Fotografia 6. De 15.0 a 18.0 metres de profunditat.
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FOTOGRAFIES DE CAMP

Nº informe: 750/04/21

S-1R

Fotografia 7. Execució del sondeig S-1R.
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Localització: Avinguda del Vallès (Sant Quirze del Vallès).
Peticionari: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Supervisor: Miguel López Somoza
Data inici/fin: 26/04/2021
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LITOLOGIA
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1
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3

Reblert heterogeni d'argiles marrons,
grisenques, marró verdoses amb restes
de runes i plàstics dispersos.

4

5

6

7

8

Argiles margoses marrons a marró
verdoses amb nivells de sorres fines.

CL-SC

9
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11
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EMPLAÇAMENT
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Localització: Avinguda del Vallès (Sant Quirze del Vallès).
Peticionari: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Supervisor: Miguel López Somoza
Data inici/fin: 27/04/2021
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Localització: Avinguda del Vallès (Sant Quirze del Vallès).
Peticionari: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Supervisor: Miguel López Somoza
Data inici/fin: 26/04/2021
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TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371
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Identificació de l’informe: N15450/1

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.
L'abast d'actuació inclós a le s Declaracions Res pons able s ins crite s a l'Agè ncia de l'Habitatge de Catalunya (Ge ne ralitat de
Catalunya) i al Re gis tre Ge neral del Codi Tè cnic de l'Edificació e s pot consultar a w w w .gencat.cat i a w w w .codigotecnico.org.
Dade s del peticionari:

0971
LOSOM Cons ultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonam ents Es pecials , S.L.
C/ Jos ep Pla nº 14, 3er, 2ª
08740 - Sant Andreu de la Barca
TF:93 682 18 96

SANT QUIRZE DEL VALLÈS
S-1
de 9,6 a 10,2m
Orige n: Portada pel peticionari

Ide ntificació de la m ostra donada pe l pe ticionari:
Re fe rè ncia donada pe l pe ticionari:
Altre s re ferèncie s de la m os tra:

04/05/2021
Inalterada

Data de re ce pció:
Tipus de m os tra:

N15450/1

Re fe rè ncia donada pe l tractam ent en e l nos tre laboratori:
Envolcall:

Tub de PVC

NIF: B-66631664

Dim e nsions / pe s : 60 cm de longitud i 6 cm de diàmetre

De scripció de la m os tra:

Argila de color marró clar i verdós, de lleugera humitat. A sostre hi ha alguna
diàclasi verticalitzada que conté restes d'arrels carbonitzades.

Treballs sol·licitats i realitzats:
X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE103202/95
X As s aig d'expansivitat en l'aparell Lambe s egons UNE 103600/96
X As s aig de compres s ió s imple s egons UNE 103400/93
Resultats dels assaigs:

OBSERVACIONS:

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

Cops de clava:

21+34+50R

(Donat pel peticionari)

SOBRANT:

En el laboratori resta mos tra s obrant de tipus representatiu emmagatzemat convenientm ent.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant s erà des truït a partir de la data:

11/06/2021

H IS T Ò R IC

His tòric: Laboratori Acreditat per DGAP, Re s olució de 7 de s e te m bre de 2005 (Re f.06046GTL05(B)
Am bit d'ass aigs de laboratori de ge otècnia (GTL), as saigs bàs ics.
Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Re solució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Am bit d'as s aigs de laboratori de geotè cnia (GTL), as saigs com ple m e ntaris de re sistència i de form ació de roque s.
De claració Re s ponsable núm . L0600006 pre se ntada e l 17 de m arç de 2010 a la Gene ralitat de Catalunya.
Declaració Res pons able núm L0600016 pre se ntada e l 02 de juny de 2010 a la Ge neralitat de Catalunya.
Declaració Re s pons able núm L0600199 pre se ntada e l 02 de juliol de 2012 a la Gene ralitat de Catalunya.
Declaració Re s ponsable núm L0600212 pre se ntada e l 31 de ge ner de 2013 a la Ge neralitat de Catalunya.
De claració Re spons able núm L0600224 pre s e ntada el 08 de nove m bre de 2013 a la Ge ne ralitat de Catalunya.
Els càlculs i acte s pre s ents han e s tat re alitzade s am b e l program a de càlcul i softw are e laborat inte gram e nt pe r
TERRES LCT,SLL e n re vis ió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe:
Signatari

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

11/05/2021

77296239R JOSE MARIA
TELLA (R: B62786371)

Firmado digitalmente por
77296239R JOSE MARIA TELLA (R:
B62786371)
Fecha: 2021.05.11 09:50:38 +02'00'

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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INFORME D'ASSAIG
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Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371

Identificació de l’informe: N15450/1

Segons Norma UNE 66803/89

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL
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UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
pH de la suspensió:
6,8
Resultat: NEGATIU (No detectat)
10/05/2021
100
% de material que passa pel UNE 2:

Data d'inici d'assaig:

07/05/2021

Data finalització d'assaig:

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO42-):
Contingut sulfats solubles respecte mostra original

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
< 0,04
Expressat en SO3- :
Expressat en CaSO4 · 2H2O:
Expressat en m g SO42- per kg sòl sec:

%
< 0,11

(% SO42-):

Condicions de l'assaig:

<

0,05

UNE 103600/96

Data final de l'assaig:

07/05/2021
Hum itat
Sec (w 50)

0,05

%
< 499

ASSAIG D'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN L'APARELL LAMBE
Data inici de l'assaig:

<

10/05/2021

Com pactació
3 capes/ 7 cops per capa

Constant de l'anell dinamomètric (N/div):

9,94

(Data de calibratge): 14/11/2020

Condicions d'humitat: Corba per a condicions de sòl Sec o Humit

0,4

Índex d'inflament (MPa)

0,3

0,2

0,1
0,08

0
0

1
NO CRITIC

2

1,88

3

MARGINAL

4

5

6

CRITIC

7

8

9

MOLT CRITIC

Canvi de Volum Potencial

RESULTATS:

Índex d'inflament (MPa)
Cànvi potencial de volum

0,08
1,88 NO CRITIC

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE

Tipus de mostra:
INTACTA
Tipus de m esura de força:

1,818 m m /m in

Cèl·lula de càrrega de 50 KN

Arxiu inform àtic nº: PR-1/0343

5,45 cm

Pes humit:

580,82 g

Secció:

23,32 cm²

Humitat:

17,8 %

Longitud:

12,12 cm

Densitat humida:

2,06 g/cm3

Densitat seca:

1,74 g/cm3

Volum:
Deformació
(mm)

282,60 cm3
Càrregues
N

Pàgina 3 de 4
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UNE 103400/93

Dades de la m ostra cilíndrica:
Diàmetre:

CIF: B-62786371

Identificació de l’informe: N15450/1

Segons Norma UNE 66803/89

10/05/2021
Data d'assaig:
Velocitat de deformació unitària:

Tf. : 93 776 59 41

Secció
corregida (cm²)

Tensió
Kp/cm²

Deformació
(mm)

Càrregues
N

Secció
corregida (cm²)

Tensió
Kp/cm²

0,000

0

23,32

0,00

2,018

333

23,71

1,43

0,010

44

23,32

0,19

2,059

344

23,72

1,48

0,020

50

23,32

0,22

2,103

347

23,73

1,49

0,030

61

23,32

0,27

2,141

353

23,74

1,52

0,040

64

23,32

0,28

2,182

356

23,74

1,53

0,050

70

23,33

0,31

2,223

362

23,75

1,55
1,57

0,060

76

23,33

0,33

2,260

365

23,76

0,070

82

23,33

0,36

2,304

371

23,77

1,59

0,080

91

23,33

0,40

2,348

377

23,78

1,62

0,090

94

23,33

0,41

2,385

377

23,78

1,62

0,100

100

23,34

0,44

2,427

383

23,79

1,64

0,110

106

23,34

0,46

2,466

389

23,80

1,67

0,120

107

23,34

0,47

2,512

394

23,81

1,69

0,130

108

23,34

0,47

2,553

397

23,82

1,70

0,140

109

23,34

0,48

2,590

403

23,83

1,72

0,150

110

23,35

0,48

2,634

406

23,83

1,74

0,179

111

23,35

0,48

2,673

409

23,84

1,75

0,224

112

23,36

0,49

2,718

415

23,85

1,77

0,262

113

23,37

0,49

2,755

418

23,86

1,79

0,307

114

23,38

0,50

2,798

421

23,87

1,80

0,342

115

23,38

0,50

2,837

427

23,88

1,82

0,382

116

23,39

0,51

2,879

430

23,88

1,84

0,425

117

23,40

0,51

2,920

433

23,89

1,85

0,467

118

23,41

0,51

2,958

436

23,90

1,86

0,506

119

23,41

0,52

2,999

439

23,91

1,87

0,548

123

23,42

0,54

3,043

445

23,92

1,90

0,589

132

23,43

0,57

3,085

447

23,93

1,91

0,633

135

23,44

0,59

3,126

447

23,93

1,90

0,675

141

23,45

0,61

3,167

453

23,94

1,93

0,712

150

23,45

0,65

3,204

456

23,95

1,94

0,755

153

23,46

0,66

3,250

456

23,96

1,94

0,795

165

23,47

0,72

3,288

462

23,97

1,97

0,836

167

23,48

0,73

3,332

462

23,98

1,96

0,878

173

23,49

0,75

3,373

465

23,98

1,98

0,917

179

23,49

0,78

3,415

471

23,99

2,00
2,00

0,961

185

23,50

0,80

3,451

471

24,00

0,998

194

23,51

0,84

3,495

474

24,01

2,01

1,040

200

23,52

0,87

3,535

477

24,02

2,03

1,083

203

23,53

0,88

3,578

480

24,03

2,04

1,125

212

23,53

0,92

3,615

480

24,03

2,04

1,166

218

23,54

0,94

3,657

483

24,04

2,05

1,203

223

23,55

0,97

3,699

486

24,05

2,06

1,247

223

23,56

0,97

3,740

486

24,06

2,06

1,288

229

23,57

0,99

3,782

489

24,07

2,07

1,326

241

23,57

1,04

3,823

489

24,08

2,07

1,372

244

23,58

1,05

3,867

489

24,08

2,07

1,407

250

23,59

1,08

3,902

489

24,09

2,07

1,450

259

23,60

1,12

3,945

489

24,10

2,07

1,494

262

23,61

1,13

3,984

492

24,11

2,08

1,533

271

23,62

1,17

4,026

495

24,12

2,09

1,568

274

23,62

1,18

4,065

489

24,13

2,07

1,612

279

23,63

1,20

4,105

486

24,13

2,05

1,651

288

23,64

1,24

4,148

483

24,14

2,04

1,690

291

23,65

1,25

4,192

486

24,15

2,05

1,730

297

23,65

1,28

4,227

480

24,16

2,03

1,769

303

23,66

1,31

4,269

477

24,17

2,01

1,817

312

23,67

1,34

4,310

474

24,18

2,00

1,854

312

23,68

1,34

4,352

471

24,18

1,99

1,896

324

23,69

1,39

4,393

465

24,19

1,96

1,939
1,976

330
333

23,70
23,70

1,42
1,43

4,433
4,472

459
456

24,20
24,21

1,93
1,92

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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Identificació de l’informe: N15450/1

Segons Norma UNE 66803/89

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE

GRÀFIQUES DE L'ASSAIG

UNE 103400/93
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GRÀFICA DEFORMACIÓ - CÀRREGA
600

Càrrega (N)

500
400
300
200
100
0
0

1

2
3
Deformació (mm)

4

5

GRÀFICA DEFORMACIÓ - TENSIÓ
Punt de
trencament

2,5

Tensió 100KPa

2

1,5

1

0,5

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Deformació ε (%)

Forma de trencament

RESULTATS
2,09 Kg/cm²
3,27 %

Càrrega de trencament:
Deformació trencament:
Angle de trencament:

54º

205,36 KPa
3,96 mm

Tipus de comportament:

Semirígid
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Identificació de l’informe: N15450/2

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.
L'abast d'actuació inclòs a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a w w w .gencat.cat i a w w w .codigotecnico.org.
Dades del peticionari:

0971
LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª
08740 - Sant Andreu de la Barca
TF:93 682 18 96

SANT QUIRZE DEL VALLÈS
S-1
De 13,0 a 13,5 m
Origen: Portada pel peticionari

Identificació de la mostra donada pel peticionari:
Referència donada pel peticionari:
Altres referències de la mostra:

04/05/2021
Inalterada

Data de recepció:
Tipus de mostra:

N15450/2

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:
Envolcall:

Tub de PVC

NIF: B-66631664

Dimensions / pes: 50 cm de longitud i 6 cm de diàmetre

Descripció de la mostra:

Argila marró i verdosa de lleugera humitat, amb algunes ramificacions fines de
carbonats.

Treballs sol·licitats i realitzats:
X Assaig d'expansivitat en l'aparell Lambe segons UNE 103600/96
X Assaig de compressió simple segons UNE 103400/93
Resultats dels assaigs:

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

CH
A-7-6 (18)

OBSERVACIONS:
SOBRANT:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus representatiu emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

11/06/2021

H IST ÒR IC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.
Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs complementaris de resistència i deform ació de roques.
Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i softw are elaborat integrament per
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe:
Signatari

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

11/05/2021

77296239R JOSE
MARIA TELLA (R:
B62786371)

Firmado digitalmente por
77296239R JOSE MARIA TELLA (R:
B62786371)
Fecha: 2021.05.11 09:49:41 +02'00'
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Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
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Identificació de l’informe: N1545/4
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ASSAIG D'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN L'APARELL LAMBE

Condicions de l'assaig:

Humitat
Sec (w 50)

Pàgina 2 de 4

UNE 103600/96

07/05/2021

Data inici de l'assaig:

CIF: B-62786371

Data final de l'assaig:

10/05/2021

Compactació
3 capes/ 7 cops per capa

Constant de l'anell dinamomètric (N/div):

9,94

(Data de calibratge): 14/11/2020

Condicions d'humitat: Corba per a condicions de sòl Sec o Humit

0,4

Índex d'inflament (MPa)

0,3

0,2

0,1
0,09

0

0

1
NO CRITIC

2

2,09
3
MARGINAL

4

5

6

CRITIC

7

8

9

MOLT CRITIC

Canvi de Volum Potencial

RESULTATS:

Índex d'inflament (MPa)
Cànvi potencial de volum

0,09
2,09 MARGINAL

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
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ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE
07/05/2021

UNE 103400/93

1,893 mm/min

Dades de la mostra cilíndrica:
Diàmetre:

Cèl· lula de càrrega de 50 KN

Arxiu informàtic nº: PR-1/0335

5,89 cm

Pes humit:

748,6 g

Secció:

27,23 cm²

Humitat:

13,4 %

Longitud:

12,62 cm

Densitat humida:

2,18 g/cm3

Densitat seca:

1,92 g/cm3

343,68 cm3

Volum:
Deformació
(mm)
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Tipus de mostra:
INTACTA
Tipus de mesura de força:

Velocitat de deformació unitària:

CIF: B-62786371

Identificació de l’informe: N15450/2

Segons Norma UNE 66803/89

Data d'assaig:

Tf. : 93 776 59 41

Càrregues
N

Secció
corregida (cm²)

Tensió
Kp/cm²

Deformació
(mm)

Càrregues
N

Secció
corregida (cm²)

Tensió
Kp/cm²

0,000

0

27,23

0,00

6,300

1299

28,66

4,62

0,063

20

27,25

0,07

6,408

1320

28,69

4,69

0,171

35

27,27

0,13

6,507

1329

28,71

4,72

0,271

47

27,29

0,18

6,618

1343

28,74

4,76

0,381

55

27,32

0,21

6,718

1352

28,76

4,79

0,479

73

27,34

0,27

6,821

1361

28,79

4,82

0,584

85

27,36

0,32

6,923

1376

28,81

4,87

0,688

97

27,38

0,36

7,025

1388

28,84

4,91

0,795

114

27,41

0,42

7,128

1396

28,86

4,93

0,896

132

27,43

0,49

7,230

1405

28,89

4,96

1,005

150

27,45

0,56

7,332

1420

28,91

5,01

1,109

170

27,47

0,63

7,436

1426

28,94

5,02

1,215

191

27,50

0,71

7,535

1435

28,96

5,05

1,318

215

27,52

0,80

7,634

1444

28,99

5,08

1,423

235

27,54

0,87

7,738

1452

29,01

5,10

1,535

259

27,57

0,96

7,844

1461

29,04

5,13

1,639

279

27,59

1,03

7,945

1467

29,06

5,15

1,743

306

27,61

1,13

8,042

1476

29,09

5,17

1,847

327

27,64

1,21

8,148

1482

29,11

5,19

1,953

350

27,66

1,29

8,248

1488

29,14

5,21

2,059

377

27,68

1,39

8,349

1494

29,16

5,22

2,166

400

27,71

1,47

8,451

1503

29,19

5,25

2,269

421

27,73

1,55

8,553

1508

29,21

5,26

2,374

447

27,76

1,64

8,654

1511

29,24

5,27

2,477

468

27,78

1,72

8,756

1520

29,26

5,30

2,584

495

27,80

1,82

8,859

1529

29,29

5,32

2,688

518

27,83

1,90

8,964

1532

29,32

5,33

2,793

542

27,85

1,98

9,069

1538

29,34

5,34

2,897

565

27,87

2,07

9,169

1544

29,37

5,36

3,003

589

27,90

2,15

9,271

1550

29,39

5,38

3,103

615

27,92

2,25

9,374

1553

29,42

5,38

3,209

639

27,94

2,33

9,478

1556

29,44

5,39

3,313

666

27,97

2,43

9,578

1562

29,47

5,40

3,419

689

27,99

2,51

9,683

1567

29,50

5,42

3,521

719

28,01

2,62

9,787

1570

29,52

5,42

3,624

742

28,04

2,70

9,889

1573

29,55

5,43

3,722

766

28,06

2,78

9,994

1576

29,58

5,43

3,826

795

28,08

2,89

10,104

1582

29,60

5,45

3,929

822

28,11

2,98

10,212

1585

29,63

5,45

4,035

851

28,13

3,08

10,316

1588

29,66

5,46

4,139

872

28,16

3,16

10,421

1591

29,68

5,47
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0. DADES GENERALS
0.1. DADES DE L'OBRA
TIPUS D'OBRA.
El present projecte executiu descriu els treballs de substitució de la solera que suporta la pista esportiva
del Pavelló Sant Quirze Bàsquet.
L’objecte d’aquest projecte és la definició de la nova solera i de la fonamentació profunda en la que es
recolzarà, per tal d’independitzar-la dels assentaments del terreny de reblert situat a sota seu, els quals
han estat la causa principal de les lesions que s’hi han produït fins ara.
EMPLAÇAMENT.
L’edifici objecte d'aquest projecte és el Pavelló Sant Quirze Bàsquet, situat a la Ronda d’Arraona, s/n,
08192 de Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
SUPERFÍCIE A REFORMAR
La superfície total d’actuació és d'uns 440 𝑚 aproximadament.
15,75 𝑚 · 27,90 𝑚 ≅ 440 𝑚
PROMOTOR.
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
NIF: P-0823800H
Plaça de la Vila 1,
08192 Sant Quirze del Vallès.
Representat per la Sra. Anna Moreno.
ARQUITECTE/S AUTOR/S DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ.
2BMFG Arquitectes, S.L.P.
C.I.F.: B-65595308
Plaça Joaquim Pena núm. 8, Planta Baixa
08017 Barcelona
Telf: 93 418 64 47
Mail: estudi@2bmfg.com
Carles Gelpí i Arroyo

.............................................................................. NIF: 46127251-S
.................................................................. Núm. col·legiat: 24785/5

Ramon Ferrando Rios .............................................................................. NIF: 35018741-E
.................................................................. Núm. col·legiat: 24767/7
Àgata Buxadé Fortuny .............................................................................. NIF: 44001833-G
................................................................... Núm. col·legiat: 28320/7
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TÈCNIC REDACTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
El mateix autor del projecte bàsic.

0.2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
EMPLAÇAMENT.
Ronda d’Arraona , s/n,
08192 de Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
Referència cadastral: 2987001DF2928N
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES.
La parcel·la no compta amb cap servitud, condicionant arqueològic o preexistència remarcable.
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1. INTRODUCCIÓ: COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24
D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de
salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que
tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art.
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució
de l'obra i en particular en les següents activitats:
-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

-

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

-

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

-

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

-

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

-

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.

-

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar
a les diferents feines o fases del treball.

-

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

-

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
-

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:
o

Evitar riscos.

o

Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

o

Combatre els riscos a l'origen.

o

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

o

Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

o

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

o

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en
el treball.

o

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.

o

Donar les degudes instruccions als treballadors.

-

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

-

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
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L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es
realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

3.1. MITJANS I MAQUINARIA
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).
Riscos derivats del funcionament de grues.
Caiguda de la càrrega transportada.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

3.2. TREBALLS PREVIS
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades .
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de materials.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

Projecte de substitució de la solera de la pista del Pavelló Sant
Quirze Bàsquet, a Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
AJ-SQV-SOLERA-A2-EBSiS.docx

A2. 10

3.3. ENDERROCS
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades .
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Fallida de l'estructura.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Acumulació i baixada de runes.

3.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades .
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases.
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.

3.5. FONAMENTS
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
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Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases.
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Fallides d'encofrats.
Fallides de recalçaments.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

3.6. ESTRUCTURA
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Fallides d'encofrats.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
Riscos derivats de l'accés a les plantes.
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.

3.7. RAM DE PALETA
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
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Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades .
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

3.8. COBERTA
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes de pals i antenes.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

3.9. REVESTIMENTS I ACABATS
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
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3.10. INSTAL·LACIONS
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Sobre-esforços per postures incorrectes.
Caigudes de pals i antenes.
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4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL RD 1627/1997)
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball.
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades.
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

5.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions
dins l'obra.
Senyalització de les zones de perill.
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors.
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

5.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
Utilització de calçat de seguretat.
Utilització de casc homologat.
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A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades.
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
Utilització de mandils.
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.

5.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
l'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

Projecte de substitució de la solera de la pista del Pavelló Sant
Quirze Bàsquet, a Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
AJ-SQV-SOLERA-A2-EBSiS.docx

A2. 17

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.
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7. NORMATIVA APLICABLE
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de
la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 11092007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR/ LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN CENTROS TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, 12 de noviembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO. En el capítol 1 exclou les obres de
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales
de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LEY 32/2006
LA CONSTRUCCIÓN
(BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL
TRABAJO

R.D. 1316/1989
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001
(BOE: 21/06/01)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970.
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y
ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades:
BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a partir
del 17 d’octubre de 2003.
deroga la O. de 28 de junio de
1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificació: O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/90))
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71) correcció
d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capítols per:
LEY 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

Barcelona, maig de 2021

L’ARQUITECTE

LA PROPIETAT

Ramon Ferrando Rios

Sra. Anna Moreno

En representació de

En representació del

2BMFG ARQUITECTES SLP.

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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Projecte de substitució de la
solera de la pista del Pavelló
Sant Quirze Bàsquet, a Sant
Quirze del Vallès, Barcelona.
V. Documents Annexos
A3. Estudi de Gestió de Residus
d'obra
Maig 2021

ANNEX 3. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
D'OBRA

El projecte compleix amb el “Reial Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió de residus de
construcció I enderroc” d’àmbit estatal i els decrets de la Generalitat: Decret 89/2010, pel qual s’aprova
el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència.
S'adjunta el document ampliat AVALUACIÓ DEL VOLUM I LES CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
tipus
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

SUBSTITUCIÓ DE LA SOLERA DEL PAVELLÓ SANT QUIRZE BÀSQUET
RONDA. ARRAONA S/N SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Municipi :

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Comarca :

VALLÈS OCCIDENTAL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
112,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

112,20

3

t

66,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu

no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
si
si

abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes/m

2

Volum aparent/m

Pes

2

(tones/m )

3

2

Volum aparent

2

(tones)

(m /m )

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

211,200

0,062

88,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

………

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

3

88,00 m

0,7544

211,20 t

Residus de construcció
2
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quantitats
codificació

Codificació residusPes/m
LER
(tones/m2)
Ordre MAM/304/2002

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3

0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
minimització

2 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya desembre de 2011. V5 ( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.-

6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
79,2
0
0
0

Total

79,2

Terres per a l'abocador

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(m3)
0,00
79,20
0,00
0,00
0,00
79,20

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
211,20
40
0,00
2
0,00
1
0,00
1
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
si
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
si

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si

si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
adreça
tipus de residu
gestor

RUNES/RESIDUS EXCAVACIÓ

codi del gestor

CONSORCI VALLÈS OC. Crta.BV-1247 km1 Terrassa.

0

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m (mínim 100 €)

13,00
8,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

5,00
18,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

15,00

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

70,00

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

3

6

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
13,00 €/m

Transport
3
8,00 €/m

Terres

79,20

2855,14

633,60

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
15,00 €/m

Formigó

m3 (+35%)

runa bruta

3
5,00 €/m

18,00 €/m3

118,80

-

950,40

-

2.138,40

Maons i ceràmics

0,00

-

-

-

0,00

Petris barrejats

0,00

-

-

-

0,00

Metalls

0,00

-

-

-

0,00

Fusta

0,00

-

-

-

0,00

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,00

-

-

-

0,00

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

0,00

0,00

1.584,00

2.140,54

2.138,40

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

1,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3

0,00

runa neta

Construcció

70,00 €/m

2140,54

5.863,94 €

3
234,52 m

5.863,94 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

3

Contenidor 9 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m 3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m 3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

si

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en
un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

138,60 T

Total construcció i enderroc (tones)

211,20 T

Previsió final de
l'Estudi
138,60 T

95,00 %

10,56 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

138,60 T

11 euros/T

1524,60 euros

10,56 T

11 euros/T

116,16 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

149,2 Tones
1.640,76 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€
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1. GENERALITATS
1.1. OBJECTE DEL DOCUMENT
L’objecte d’aquest document és definir les comprovacions de control de qualitat que s'han de fer en els
elements estructurals, que permetin garantir que l'estructura compleix els requisits per a la que va ser
concebuda i dissenyada.

1.2. ABAST DEL DOCUMENT
La Direcció Facultativa té, com a obligació, aprovar un programa de control de la qualitat de l'obra que
desenvolupi el pla de control definit en el projecte. Les activitats de control bàsiques són ( EHE-08.
Artículo 78):
-

Control de conformitat dels productes que se subministrin a obra.

-

Control de l'execució de l'estructura.

-

Control de l'estructura acabada.

Aquest document, però, només defineix les comprovacions derivades del control de l'execució de les
estructures, entenent que existeix una coordinació d'aquest control amb la resta de la obra.

1.3. TÈCNICS REDACTORS
2BMFG Arquitectes, S.L.P.
C.I.F.: B-65595308
Plaça Joaquim Pena núm. 8, Planta Baixa
08017 Barcelona
Telf: 93 418 64 47
Mail: estudi@2bmfg.com
Carles Gelpí i Arroyo .............................................................................. NIF: 46127251-S
.................................................................. Núm. col·legiat: 24785/5
Ramon Ferrando Rios .............................................................................. NIF: 35018741-E
.................................................................. Núm. col·legiat: 24767/7
Àgata Buxadé Fortuny .............................................................................. NIF: 44001833-G
................................................................... Núm. col·legiat: 28320/7

1.4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
El pla de control de qualitat ha de ser la base del programa de control de qualitat del constructor que
consta del següent contingut mínim:
Control de conformitat dels productes
Tots els productes utilitzats en la obra (de muntatge o elements definitius) han de dur el
distintiu de qualitat que consisteix en el marcat CE i la realització dels assaigs de comprovació
per a la recepció dels productes.
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Control d'execució de l'estructura
El constructor ha de redactar el pla d'autocontrol, que ha de ser aprovat per la D.F., i que ha
d'incloure totes les activitats i processos de l'obra, així com el programa d'execució previst.
També s'ha de comprovar que existeix el programa de control de qualitat per part del
constructor i que és específic per a l'obra.
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2. CONTROL D'EXECUCIÓ
2.1. BASES GENERALS DE CONTROL
Agents del control de qualitat
La normativa EHE-08. Artículo 79.4 estableix les atribucions de les comprovacions a realitzar durant la
construcció de l'estructura segons els següents criteris:
Direcció Facultativa: Controlarà l'execució de cada part verificant-ne el replanteig, els productes
utilitzats i la correcta execució i col·locació dels elements constructius.
Efectuarà qualsevol comprovació addicional que estimi necessària per a
comprovar la conformitat de l'indicat en projecte, la normativa aplicable i
les ordres de la pròpia Direcció Facultativa.
Comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat dels diferents productes, elements i sistemes constructius.
Junta Constructora: Definirà i desenvoluparà un sistema de seguiment que permeti comprovar
la conformitat de l'execució.
Elaborarà un pla d'autocontrol que inclogui totes les activitats i processos
de l'obra i incorpori, amb les particularitats del projecte, el programa
previst per la seva execució. Aquest pla haurà de ser aprovat per la
Direcció Facultativa abans de l’inici dels treballs.
Registrarà els resultats de totes les comprovacions realitzades i estaran a
disposició de la Direcció Facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per
la persona responsable de fer l'autocontrol de cada procés d'execució. El
registre, permanentment actualitzat, de les persones responsables de cada
activitat també restarà a disposició de la Direcció Facultativa.

Condicions per la conformitat de l’estructura.
Prèviament a iniciar les activitats de control de l’obra, la direcció facultativa aprovarà un programa de
control, d’acord amb els requeriments del projecte i considerant el pla d’autocontrol del constructor.
Aquest programa haurà de seguir les indicacions de l’article 82.1 de la EAE.
Serà necessari garantir la conformitat del projecte, assegurant que compleix els requeriments de tota
reglamentació.
S’assegurarà la conformitat de tots els productes, mitjançant el control documental dels
subministraments, el control de recepció per distintius de qualitat i el control de recepció mitjançant
assajos, sempre seguint els requeriments de la EAE, Article 82.
Serà necessari garantir la conformitat dels processos d’execució durant la construcció de l’estructura,
mitjançant el control de producció del constructor i la realització d’inspeccions dels processos durant
l’execució.
Un cop acabada l’estructura, serà necessari realitzar les comprovacions i assaigs necessaris per tal de
garantir la conformitat de l’estructura acabada.

Documentació i traçabilitat
Es requereix, segons EAE-08, Article 80, la consecució d'una traçabilitat adequada de tots els productes
que es col·loquen a obra amb caràcter permanent (formigó, armadures, acer laminat o elements
prefabricats) i qualsevol altre producte que s'hagi utilitzat per a la seva elaboració. Així, totes les
activitats relacionades amb el control quedaran escrites en els corresponents registres que permetin
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disposar de les evidències documentals de totes les comprovacions, actes d'assaig i parts d'inspecció que
s'hagin dut a terme.
És important mantenir la traçabilitat dels productes en cadascuna de les operacions de l'obra i, en
particular, durant la recepció i en les operacions de transformació que es realitzin en les instal·lacions de
ferralla, en les centrals de formigó, de prefabricació o en la pròpia obra.
La condició de control intens que s’aplica en aquesta obra fa necessari garantir, a més, una traçabilitat
dels subministradors i de les partides o remeses dels productes amb cada element estructural executat a
obra.

Nivells de garantia i distintius de qualitat. Marcat CE.
En cas de rebre en obra productes amb distintiu especial de qualitat, o marcat CE, caldrà realitzar les
comprovacions necessàries per a assegurar que compleixen amb totes les especificacions esmentades en
la seva certificació. Serà necessari seguir les indicacions de l’annex 10 de la EAE.

2.2. CONTROLS A REALITZAR, ELEMENTS I ASPECTES A DEFINIR
Nivell de control
Tal i com es defineix en el projecte executiu, es realitzarà un nivell intens de control de les estructures.
Els requeriments per a realitzar un control intens, segons la norma EHE-08. Article 82.2 i el Decret
375/88 de la Generalitat són els següents:
Norma

Intensitat del control

Observacions

Nivell de control Reduït
1 inspecció per a cada lot
segons Decret 375/88 de
d'execució
la Generalitat
Nivell de control Normal
2 inspeccions per a cada
segons Decret 375/88 de
Existència de control extern.
lot d'execució
la Generalitat
Nivell de control Normal
10-20% de cada tipus
Com a mínim 3 elements de cada
segons EHE-08.
d'element
tipus
Nivell de control Intens
3 inspeccions per a cada
Existència de control extern. Sistema
segons Decret 375/88 de
lot d'execució
de qualitat propi del Constructor
la Generalitat
Nivell de control Intens
20-30% de cada tipus
Com a mínim 3 elements de cada
segons EHE-08.
d'element
tipus
Taula 2.1
Taula de requeriments d’intensitat de control segons normatives.

Lots d’execució
Per norma general es realitzarà un lot per cada nivell o element estructural. La definició dels lots es pot
veure a l'ANNEX 4.1 LOTS I SÈRIES DE CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE LA SOLERA DE LA PISTA DEL
PAVELLÓ SANT QUIRZE BÀSQUET.
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Unitats d’inspecció
Es realitzaran les unitats d’inspecció necessàries segons la taula 89.5 de la EAE, les establertes a la
norma EHE-08 i al capítol 8 del DB SE-F Fàbrica.

Unitats d’execució

Amidament màxim de la unitat
d’inspecció

Control de gestió d’apilaments

Apilaments ordenats per material, forma de
subministrament, fabricant i partida
subministrada, en el seu cas.

Revisió dels plànols de taller

Plànols corresponents a una remesa
d’elements

Manipulació dels productes d’acer al taller

Conjunt de productes manipulats en una
jornada

Assemblatge d’elements al taller, inclosa la
comprovació de fixacions mecàniques

Conjunt d’elements assemblats

Soldadures

Segons l’establert a l’articulat

Replantejos

Nivell o planta a executar

Formigonada

Formigó abocat en una jornada

Morters

Conjunt d’elements assemblats en una
jornada. Categoria A segons el DB SE-F

Resines epoxi

Conjunt d’elements assemblats en una
jornada

Muntatge d’elements en obra, inclosa la
comprovació de fixacions mecàniques i
soldadures.

Conjunt d’elements assemblats en una
jornada

Aplicació de tractaments de protecció

Tractament aplicat en una jornada

Taula 2.2

Taula d’amidaments de les unitats d’inspecció.

Freqüència de comprovació
Les comprovacions necessàries per a les característiques del projecte, per a seguir el nivell de control
intens establert i les prescripcions de la EAE són les següents:

Processos i activitats d’execució
Control de la gestió d’apilaments

Número mínim d’activitats
controlades externament per
unitat d’inspecció per assolir el
nivell de control intens exigit
Autocontrol
Control extern
constructor
Total

3
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Processos i activitats d’execució

Número mínim d’activitats
controlades externament per
unitat d’inspecció per assolir el
nivell de control intens exigit
Autocontrol
Control extern
constructor

Revisió de plànols de taller

1

1

Manipulació dels productes d’acer en el taller.

3

1

Muntatge d’elements en el taller, inclosa la
comprovació de les fixacions mecàniques i soldadures.

20

4

Replantejos i geometria

4

2

Formigonada

3

2

Morters

3

2

Resines epoxi

3

2

Muntatge d’elements en obra inclosa la comprovació
de fixacions mecàniques i soldadures.

5

2

Aplicació de tractaments de protecció

10

3

Taula 2.3

Taula d’inspeccions de control amb requeriment de control intens.

2.3. COMPROVACIONS PRÈVIES A L’INICI DE L’EXECUCIÓ.
Prèviament a l’inici de l’execució, serà necessari comprovar que existeix el control de qualitat del
constructor i que aquest és específic per la obra i els seus requeriments.

Control de muntatge al taller
Control documental.
Serà necessari realitzar el control documental necessari, que acrediti que el procés de muntatge en taller
de l’element disposa del distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Els productes d’acer, hauran de disposar del seu marcat CE i dels documents que l’acreditin com a tal.
Per als procediments de soldadura, caldrà realitzar el control documental necessari que garanteixi que els
soldadors disposen del certificat d’homologació de soldadors, segons l’UNE-EN 287-1, i que els
procediments de soldadura es realitzen segons les especificacions de la norma UNE-EN ISO 15614-1.
Control instal·lacions.
Serà necessari comprovar la idoneïtat de les instal·lacions.

Projecte de substitució de la solera de la pista del Pavelló Sant
Quirze Bàsquet, a Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
AJ-SQV-SOLERA-A4-CQ

A4. 10

Control durant el subministrament
Control documental.
Serà necessari comprovar la traçabilitat dels productes, assegurant que totes les remeses que arriben a
l’obra van acompanyats del corresponent full de subministrament.
Control dimensional dels elements.
Serà necessari comprovar que tots els elements elaborats al taller tenen les dimensions indicades als
plànols de taller, considerant les toleràncies que s’indica al plec de prescripcions tècniques particulars del
projecte. Els mitjans de mesura estan especificats a les parts 1 i 2 de la ISO 7976. Les corresponents
precisions requerides queden especificades a la ISO 17123.

2.4. CONTROL DEL MUNTATGE A L’OBRA
Comprovacions prèvies al muntatge
Pla de muntatge.
Serà necessari redactar un pla de muntatge que inclogui el càlcul de les toleràncies de posicionament de
cada component de forma coherent, la descripció de les ajudes al muntatge, la definició de les unions en
obra, els mitjans de protecció de soldadures, procediments específics i altres. També haurà d’incloure un
apartat on s’indiquin les comprovacions precises per a la bona pràctica.
Plànols de muntatge.
Els plànols de muntatge hauran d’incloure de forma esquemàtica la posició i els moviments de les peces
durant el muntatge, els mitjans d’hissada, apuntalaments i tot el necessari per a la correcta manipulació
de les peces.

Comprovacions durant el muntatge
Es realitzarà el control de la geometria de tots els elements col·locats en obra.
Es realitzaran els assaigs del 100% de les unions cargolades.
Es realitzaran les mostres de provetes pels assaigs de comprovació de la qualitat del formigó col·locat a
obra.
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3. CONTROL DE CONFORMITAT DEL FORMIGÓ
3.1. CONTROL DEL FORMIGÓ
Presa de mostres
La presa de mostres es realitzarà d'acord amb la norma UNE EN 12350-1 i es farà en el punt
d'abocament del formigó (de l'obra o de la instal·lació de prefabricació), a la sortida de l'element de
transport i entre 1/4 i 3/4 de la descàrrega.
Cada presa de mostres serà una sèrie de cinc provetes. En casos específics, on el volum formigonat és
petit o en elements no estructurals, la sèrie de mostres es pot reduir a tres provetes.

Modalitat de control
Segons la norma EHE-08. Artículo 86.5.4, la modalitat de control d'aplicació general per a les obres de
formigó estructural serà la del control estadístic. Aquesta modalitat estableix la conformitat del lot a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre dues provetes (sèrie de dues mostres) per a cadascuna
de les amassades controlades. La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les amassades d'un
mateix lot. A continuació es detalla el nombre d'amassades a controlar per lot i la mida màxima dels lots.

𝒇𝒄𝒌 [𝑴𝑷𝒂]

Formigons amb distintius
de qualitat oficials

Altres casos

𝑓𝑐𝑘 ≤ 30

𝑁 ≥ 1

𝑁 ≥ 3

30 ≤ 𝑓𝑐𝑘 ≤ 50

𝑁 ≥ 1

𝑁 ≥ 4

𝑓𝑐𝑘 > 50

𝑁 ≥ 2

𝑁 ≥ 6

Taula 3.1

Amassades (𝑁) a controlar per lot. De cada amassada a controlar es farà una
sèrie de provetes.

Límit superior (*)

Elements
fonamentalment a
compressió
(pilars, murs,
pilons, ...)

Elements
fonamentalment a
flexió
(bigues, sostres,
pantalles, ...)

Elements de
fonamentació
(sabates, enceps,
...)

Volum de formigó

100 𝑚3

100 𝑚3

100 𝑚3

Temps de
formigonada

2 setmanes

2 setmanes

1 setmana

Superfície construïda

250 𝑚2
50 𝑚 mur

250 𝑚2
50 𝑚 pantalles

250 𝑚2

Nombre de plantes

2

2

-

Els formigons d'un lot provindran del mateix
subministrador
Els formigons d'un lot tindran la mateixa
Dosificació
dosificació nominal i estaran elaborats amb
els mateixos materials i components
(*) El mínim de lots per obra/projecte serà
de 3 lots
Mida màxima dels lots segons EHE-08. Artículo 92.4.
Procedència

Taula 3.2
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Definició dels lots i les mostres de control
La definició i límits de cada lot, així com el nombre de sèries o d'amassades a controlar per lot, es
defineix detalladament a l'ANNEX 4.1 LOTS I SÈRIES DE CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE LA SOLERA DE
LA PISTA DEL PAVELLÓ SANT QUIRZE BÀSQUET. d'aquest document i té en compte les característiques
específiques del projecte.

3.2. ASSAIGS DEL CONTROL DE QUALITAT DEL FORMIGÓ
Assaig de ductilitat
La ductilitat del formigó es comprovarà mitjançant la determinació de la consistència del formigó fresc, i
té com a objectiu confirmar la treballabilitat desitjada i la consistència definida en el projecte. Per a
formigons sense additius plastificants, la consistència es comprovarà amb el mètode de l'assentament
segons la norma UNE-EN 12350-2. Per a formigons amb addicions de plastificants o formigons
autocompactants la consistència es comprovarà amb assaigs d'escolament segons la norma UNE 83.361,
que s'aprofitarà per observar la resistència a la segregació.
Es procedirà a l'acceptació de la ductilitat del formigó d'un lot sempre que es compleixin els criteris
següents (EHE-08. Artículo 86.5.2.1 i EHE-08. Anejo 17):
Assaig

Assentament

(UNE-EN 12350-2)

Escolament

(UNE 83.361)
Taula 3.3

Paràmetre

Rang admissible

Seca (𝑆)

0-2 ± 0 𝑐𝑚

Plàstica (𝑃)

3-5 ± 1 𝑐𝑚

Tova (𝐵)

6-9 ± 1 𝑐𝑚

Fluida (𝐹)

10-15 ± 2 𝑐𝑚

Líquida (𝐿)

16-20 ± 2 𝑐𝑚

𝑇50

𝑇50 ≤ 8 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠

𝑑𝑓

550 𝑚𝑚 ≤ 𝑑𝑓 ≤ 850 𝑚𝑚

Definició dels paràmetres i rangs admissibles dels assaigs de la ductilitat del
formigó.

En cas d'incomplir els criteris de conformitat del lot en termes de ductilitat, la Direcció Facultativa no
acceptarà la posada en obra del formigó de l'amassada no conforme.

Assaig de resistència
El control de la resistència del formigó té l'objectiu de comprovar que la resistència del formigó realment
subministrat a la obra és conforme a la resistència característica especificada en el projecte, d'acord amb
els criteris de seguretat i garantia per a l'usuari. La resistència del formigó es comprovarà mitjançant
assaigs de resistència a compressió sobre les provetes fabricades i curades segons la norma UNE-EN
12390-2. Els mètodes de càlcul, les especificacions i els resultats obtinguts es refereixen a les
característiques del formigó endurit en provetes cilíndriques de Ø15 𝑥 30 𝑐𝑚.
Es procedirà a l'acceptació de la resistència del formigó d'un lot sempre que es compleixin els criteris
següents (EHE-08. Artículo 86.5.4.3):
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𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝐴: 𝑓(𝑥𝑖 ) = 𝑥𝑖 ≥ 𝑓𝑐𝑘
𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝐵: 𝑓(𝑥̅ ) = 𝑥̅ − 𝐾2 · (𝑥(𝑁) − 𝑥(𝑖) ) ≥ 𝑓𝑐𝑘
On els paràmetres signifiquen:
𝑥𝑖

Cadascun dels valors mitjos obtinguts en les determinacions de resistència per a
cadascuna de les amassades o sèries de control.

𝑥̅

Valor mig dels resultats obtinguts en les 𝑁 amassades o sèries de control.

𝑥(1)

Valor mínim dels resultats obtinguts en les 𝑁 amassades o sèries de control.

𝑥(𝑁)

Valor màxim dels resultats obtinguts en les 𝑁 amassades o sèries de control.

𝐾2

Coeficient que pren els valors de la Taula 3.4

Coeficient
𝐾2
Taula 3.4

Número d'amassades o sèries de control (𝑵)
3

4

5

6

1,02
Valors del coeficient 𝐾2 .

0,82

0,72

0,66

El 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝐴 d'acceptació s'ha de considerar en els formigons que tenen distintius de qualitat oficials, per
tant, s'ha d'entendre com un control d'identificació conforme els formigons del lot pertanyen a una
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de
garantia molt exigent.
En canvi, el 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝐵 d'acceptació s'ha d'utilitzar per a la resta de formigons i s'ha d'entendre com un
control de recepció. S'estableix la conformitat del formigó del lot quan la resistència mitjana del lot menys
una certa dispersió és superior a la resistència característica especificada en el projecte. Així doncs, la
dispersió dels resultats (definida com el recorregut mostral entre el valor màxim i el valor mínim)
penalitza l'acceptació del lot.
En el cas que el formigó del lot no sigui conforme amb els criteris d'acceptació anteriors, la Direcció
Facultativa valorarà l'acceptació del lot, un reforçament estructural o la demolició dels elements construïts
amb el formigó no conforme. Aquesta valoració es farà a partir de la informació obtinguda mitjançant
l'aplicació gradual dels següents procediments:
-

En primer lloc, es realitzaran assaigs d'informació complementària a fi de comprovar si la
resistència característica del formigó real de l'estructura es correspon a l'especificada en el
projecte.

-

En el cas que els resultats dels assaigs d'informació complementària confirmin els resultats
obtinguts en el control, s'encarregarà la realització d'un estudi específic de la seguretat dels
elements afectats, en el que es comprovi que el nivell de seguretat que s'obté amb els valors de
resistència real és admissible. L'estimació de la resistència característica del formigó es farà amb
els resultats del control o a partir dels resultats dels assaigs d'informació complementària.

-

Finalment, es podrà ordenar l'assaig del comportament estructural real dels elements mitjançant
la realització de proves de càrrega.
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La Direcció Facultativa també podrà considerar els resultats obtinguts en assaigs realitzats en provetes
addicionals de la mateixa sèrie de mostres i que procedeixin de les mateixes amassades que s'estan
analitzant. En el cas que s'efectuï un control indirecte de la resistència del formigó i s'obtinguin resultats
no conformes, la Direcció Facultativa valorarà l'acceptació dels elements construïts amb el formigó del lot
afectat a partir de la informació del control de producció del formigó facilitada pel Subministrador.

Assaig de durabilitat
El control de la durabilitat del formigó es pot valorar amb la comprovació de la profunditat de la
penetració d'aigua a pressió en el formigó segons la norma UNE-EN 12390-8. Abans d'iniciar l'assaig, les
provetes se sotmetran a un procés de assecat previ de 72 hores en una estufa de tir forçat a una
temperatura de 50 ± 5 º𝐶.
En el cas que es detecti que un formigó col·locat a l'obra presenta qualsevol incompliment de les
exigències de durabilitat que contempla el projecte, la Direcció Facultativa valorarà la realització de
comprovacions experimentals específiques i, si s'escau, l'adopció de mesures de protecció superficial per
a compensar els possibles efectes potencialment desfavorables.
La Direcció Facultativa també valorarà curosament les desviacions dels assaigs realitzats en el control en
relació amb els valors descrits en el certificat de dosificació, per si es pogués modificar la dosificació a fi
de resoldre els possibles efectes desfavorables en termes de durabilitat.

Assaigs d'informació complementària
L'objectiu dels assaigs d'informació complementària és estimar la resistència del formigó d'una part
determinada de la obra, a una certa edat i després d'un curat en condicions semblants a les de la obra.
Els assaigs d'informació del formigó consisteixen en (EHE-08. Artículo 86.8):
-

El trencament de provetes testimoni extretes del formigó endurit segons la norma UNE-EN
12390-3. Aquest assaig no es realitzarà si pot afectar, de forma sensible, a la capacitat resistent
de l'element d'estudi o pot significar un risc inacceptable. En aquests casos es pot estudiar la
possibilitat d'apuntalar l'element abans de l'extracció. Les provetes testimoni s'han d'extreure en
llocs suficientment representatius del conjunt del formigó no conforme.

-

L'ús de mètodes no destructius fiables, com a complement dels anteriors i degudament
correlacionats amb els mateixos. Aquests assaigs no destructius poden ser el de determinar de
l'índex de rebot (UNE-EN 12504-2) o el de la determinació de la velocitat de propagació
d'ultrasons (UNE-EN 12504-4).

La realització d'aquests assaigs d'informació complementària és d'especial interès en aquells casos que
existeixin dubtes raonables sobre les condicions d'execució a l'obra posteriors a la fabricació de les
provetes (transport intern, abocament, compactació i curat del formigó). També són interessants en
aquelles estructures que presenten símptomes de deteriorament o que han estat sotmeses a
determinades accions que podrien haver afectat a la seva capacitat resistent (sobrecàrregues excessives,
foc, gelades, ...)
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4. CONTROL DE CONFORMITAT DE LES ARMADURES PASSIVES
4.1. CONTROL DE LES ARMADURES PASSIVES
L'objectiu d'aquest apartat és definir els procediments per a comprovar la conformitat, abans del seu
muntatge a l'obra, dels elements que conformen l'armadura de l'estructura de formigó, ja siguin barres,
estreps, armadures elaborades, ferralla armada, malles electrosoldades o armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
El control de les armadures s'aplicarà tant a les armadures que es reben a l'obra procedents d'una
instal·lació industrial, així com qualsevol armadura elaborada en la pròpia obra.
En termes generals, el control de les armadures passives inclou comprovacions de les característiques
mecàniques de l'acer, les característiques d'adherència, les relatives a la seva geometria, al grau
d'oxidació que presenten i el control de les soldadures resistents.

Presa de mostres
La presa de mostres es realitzarà d'acord amb la norma EHE-08. Artículo 88.2 i es farà sobre les
armadures emmagatzemades a l'obra destinades a l'execució del projecte. En el cas de les armadures
elaborades o de ferralla armada, però, les mostres s'agafaran a la pròpia instal·lació on es fabriquen.
Cada presa de mostres serà suficientment gran per a la realització de la totalitat de les comprovacions i
assaigs contemplats en aquest document.

Definició dels lots i les mostres de control
Es defineix un lot d'armadures passives com aquell conjunt d'armadures que compleixen els següents
requisits:
-

El lot no superarà les 30 tones de pes.

-

Armadures produïdes en períodes d'un mes (si estan elaborades a la pròpia obra) o armadures
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla (si l'armadura
s'elabora en instal·lacions industrials fixes alienes a l'obra).

-

Armadures fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte (barra recta o rotlle
redreçat).

4.2. ASSAIGS DEL CONTROL DE QUALITAT DE LES ARMADURES
PASSIVES
Assaig de les característiques mecàniques
En general, les característiques mecàniques de l'armadura es determinaran segons la norma UNE-EN ISO
15630-1. Els assaigs de doblegar-desdoblegar i de doblegament simple es faran segons la norma UNE-EN
ISO 15630, sobre els mandrils indicats a la norma UNE-EN 10080.
Els assaigs per a caracteritzar el comportament mecànic de les armadures han de permetre avaluar el
límit elàstic de l'acer (𝑓𝑦 ), la càrrega unitària de trencament (𝑓𝑠 ), l'allargament de trencament (𝜀𝑢,𝑠 ),
l'allargament total a càrrega màxima (𝜀𝑚à𝑥 ) i la relació 𝑓𝑢 /𝑓𝑦 . Les mostres de cada lot i les provetes per a
cada mostra es detallen a la taula següent:
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Armadures sense processos de
soldadura
Mostre Provet
s per
es per
Assaigs
lot
mostra

Armadures amb processos de
soldadura
Mostre
Provet
s per
es per
Assaigs
lot
mostra
1 (*)

Acer sense
distintiu de
qualitat

1 (*)

2

Assaig a
tracció

Assaig a tracció

2

Assaig a tracció
(Ø menors)

2

Assaig de
doblegament
simple (Ø majors)

1

Assaig a tracció

1

Assaig a tracció
(Ø menors)

4 (**)

1 (*)
Acer amb
distintiu de
qualitat
oficialment
reconegut

2

1 (*)

1

Assaig a
tracció
4 (**)

Assaig de
doblegament
simple (Ø majors)
(*) Les mostres corresponen a un diàmetre de cada sèrie. Una mostra pels
diàmetres fins (Ø ≤ 16 𝑚𝑚), una pels diàmetres mitjans (16 < Ø ≤ 25 𝑚𝑚) i
una mostra pels diàmetres gruixuts ( Ø > 25 𝑚𝑚).
(**) Les mostres corresponen a les combinacions de diàmetres més
representatius dels processos de soldadura, a criteri de la Direcció Facultativa.
Mostres, provetes i assaigs per a determinar les característiques mecàniques
de les armadures passives.
1

Taula 4.1

S'acceptarà el lot sempre que els resultats obtinguts en els assaigs compleixin les especificacions
definides a la EHE-08. Artículo 32. En el cas que no es compleixi alguna de les especificacions, s'efectuarà
una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir algun incompliment de les
característiques exigides, es rebutjarà el lot.

Assaig de les característiques d'adherència
Les característiques de les armadures relacionades amb la seva adherència es comprovaran segons els
mètodes contemplats a la norma UNE-EN ISO 15630-1, sempre que en l'elaboració de les armadures hi
hagi algun procés de redreçat.
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Armadures sense
processos de redreçat
Provetes
Mostres
per
Assaigs
per lot
mostra
Acer sense
distintiu de
qualitat
Acer amb
distintiu de
qualitat
oficialment
reconegut
Taula 4.2

No cal comprovació

No cal comprovació

Armadures amb
processos de redreçat
Provetes
Mostres
per
Assaigs
per lot
mostra
Determinar les
1 (*)
2
característiques
geomètriques
1 (*)

2

Determinar,
només, l'altura
de corruga

(*) Les mostres corresponen a cadascun dels diàmetres que formen part del
lot.
Mostres, provetes i assaigs per a determinar les característiques d'adherència
de les armadures passives.

S'acceptarà el lot sempre que els resultats obtinguts en els assaigs compleixin les especificacions
definides a la EHE-08. Artículo 32. En el cas que no es compleixi alguna de les especificacions, s'efectuarà
una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir algun incompliment de les
característiques exigides, es rebutjarà el lot.
La Direcció Facultativa té l'obligació de rebutjar qualsevol tipus d'armadura que presenti un grau
d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. A tal efecte, un grau d'oxidació és
excessiu quan la pèrdua de pes de la barra, després d'un raspallat amb un raspall de pues metàl·liques,
és superior al 1%. També cal comprovar que, un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix els
límits establerts per a l'adherència amb el formigó definits en la EHE-08. Artículo 32.

Assaig de la geometria de les armadures
El control de qualitat de les característiques geomètriques de les armadures es realitzarà sobre una
mostra de 15 unitats d'armadures que pertanyin, preferiblement, a diferents formes i tipologies, segons
el criteri de la Direcció Facultativa. Les comprovacions a realitzar en cada unitat seran les següents:
-

Comprovar la correspondència dels diàmetres de l'armadura i del tipus d'acer amb les indicacions
del projecte.

-

Comprovar la correspondència del número d'elements de l'armadura (barres, estreps, ...) i les
distàncies entre barres amb les indicacions del projecte.

-

Determinar les dimensions longitudinals, amb una precisió no inferior a 1 mm, i comprovar que
entren en les toleràncies definides en el projecte o, per defecte, a les establertes a la norma EHE08. Anejo 11.

-

Determinar els radis reals de doblegament mitjançant l'aplicació de les corresponents plantilles de
doblegament.

-

Determinar les alineacions geomètriques, amb una precisió de mesura no inferior a 1º, i
comprovar que entren en les toleràncies definides en el projecte o, per defecte, a les establertes
a la norma EHE-08. Anejo 11.
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Assaig de les soldadures resistents
En el cas que s'utilitzin processos de soldadura resistent per a l'elaboració de les armadures, la Direcció
Facultativa disposarà una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció
del tipus de soldadura, d'acord amb les indicacions de la norma UNE-EN ISO 17660:2008 (que substitueix
la norma UNE 36832).
Les comprovacions mínimes a realitzar sobre les soldadures de les armadures passives es detallen a la
taula següent.
Assaig

Soldadures a controlar

Control visual (𝑉)

100 %

Control amb líquids penetrants (𝐿𝑃)

25 % de les soldadures en angle

Control amb ultrasons (𝑈𝑆)

25 % de les soldadures a topall

Taula 4.3

Control de les soldadures de les armadures passives.
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5. CONTROL DE CONFORMITAT DE L’ACER
5.1. CONTROL DE L’ACER
Control de conformitat dels productes
La conformitat dels productes d’acer amb l’establert al projecte es realitzarà durant la seva recepció en
obra i inclourà la comprovació de les seves característiques mecàniques i geomètriques.
Els productes d’acer hauran de disposar de marcat CE, conforme amb la directiva 89/106/CEE. La seva
conformitat, doncs, podrà ser suficientment comprovada mitjançant la verificació de les característiques
declarades a la documentació que acompanya el marcat CE del producte.
Serà necessari realitzar assajos de comprovació per a la recepció del producte, mitjançant un laboratori
d’assaig, i seguint les indicacions de l’annex 10 de la norma EAE.

Presa de mostres
Les mostres hauran de ser prou grans per poder realitzar la totalitat de les comprovacions i assajos que
s’hagi establert prèviament. S’haurà de garantir la seva representativitat, seguint les indicacions de
l’article 88.1.2 de la norma EAE-08. Les mostres es traslladaran, degudament identificades i precintades,
al laboratori de control per la realització dels assaigs corresponents.

Definició dels lots i les mostres de control
La definició i límits de cada lot, així com el nombre de sèries o d'amassades a controlar per lot, es
defineix detalladament a l'ANNEX 4.1 LOTS I SÈRIES DE CONTROL DE L'ESTRUCTURA DE LA SOLERA DE
LA PISTA DEL PAVELLÓ SANT QUIRZE BÀSQUET d'aquest document i té en compte les característiques
específiques del projecte.

5.2. ASSAIGS DEL CONTROL DE QUALITAT DE L’ACER
Control durant el subministrament
Control de les operacions de tall.
Prèviament a l’inici de l’execució, per cada tipus d’element a tallar i per cada material es fabricaran, com
a mínim, quatre provetes, per part del control extern de la entitat de control. Les provetes hauran de
tenir la dimensió necessària per a poder realitzar talls d’un mínim de 200 𝑚𝑚 de longitud.
Les proves a realitzar són les següents:
-

Realització d'un tall recte de l'element de major gruix

-

Realització d'un tall recte de l'element de menor gruix

-

Realització d'un tall en angle entrant amb un radi mínim acordat, i sobre un l'element de gruix
representatiu

-

Realització d'un tall curvilini, sobre un l'element de gruix representatiu

Se seguiran els procediments descrits a la EAE-09, Article 91.2.2.1.
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Control de les soldadures.
-

Control dels soldadors.
Serà necessari garantir que tots els soldadors disposen de la qualificació adequada, conforme
l'establert a la norma 77.4.2. La identificació dels soldadors haurà d'incloure el número de fitxa,
una còpia de l'homologació i una marca personal. Cada soldador haurà d'identificar el seu treball
amb marques personals intransferibles.

-

Control dels procediments.
Prèviament a l'inici de l'execució, s'hauran de realitzar les proves necessàries per a determinar les
característiques de soldadura (a topall o en angle) més adequades per al projecte.

-

Control de preparació de les vores.

-

Inspeccions i assaigs.
S'hauran d'efectuar els següents assajos de control dels cordons de soldadura:

-

Control visual (𝑉)

100%

Control amb líquids penetrants (𝐿𝑃)

25%

Control amb ultrasons (𝑈𝑆)

25%

dels cordons de soldadura
dels cordons de
soldadura en angle
dels cordons de
soldadura a topall

El control de soldadures està detallat per a cada element de l’estructura als plànols de control de
l’estructura metàl·lica elaborats pel taller i aprovats per la Direcció Facultativa.

Control del material d’aportació.
S’hauran de realitzar les comprovacions necessàries per verificar de les característiques descrites al
certificat de qualitat del material específic per al projecte.
Els assajos es realitzaran mitjançant els processos establerts a la UNE-EN ISO 15792-1 i segons
l’establert al Plec de Condicions del Projecte.
Control de les unions cargolades.
Els moments per collar els cargols s'indiquen a la documentació gràfica del projecte en els casos on és
necessari.
Es realitzarà inspecció del 100 % dels cargols, de les femelles i de les volanderes indicats als plànols de
projecte.
Control d’armat en taller.
Es realitzaran, com a mínim, les següents comprovacions que, segons es tracti d'elements principals o
secundaris, requeriran el 100% o el 25% de mostres respectivament.
-

Identificació d'elements

-

Situació dels eixos de simetria

-

Situació de les zones de subjecció als elements contigus

-

Paral·lelisme de les ales i les platabandes

-

Perpendicularitat entre ales i ànimes

-

Abonyegament, rectitud i planor de les ales i ànimes

-

Contrafletxes
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Control del muntatge a l’obra.
Control dels mitjans d’unió.
Es considerarà un lot de cargols, femelles, volanderes i bolons per a cada grau o classe de cargol que
s’utilitzi a cada obra.
El control de les característiques dels cargols, femelles, volanderes, s’efectuarà per a les seves
dimensions i característiques mecàniques, a més de les característiques funcionals del conjunt. Es
realitzarà un mínim de 10 mostres.
Elements

Nombre de lots

Nombre mínim de mostres

Mitjans d’unió (cargols,
femelles, volanderes i bolons)

Un per cada grau o classe de
cargol

10

Control de sistemes de protecció.
Les pintures epoxídiques hauran de dur el distintiu de qualitat CE, i s’hauran de sotmetre a assajos
següents:
-

Assaig de resistència química

-

Assaig d'immersió

-

Assaig de condensació d’aigua

-

Assaig de boira salina neutra
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6. CONTROL DE CONFORMITAT DE LES RESINES EPOXI
Segons prescripcions del fabricant.
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Barcelona, maig de 2021

L’ARQUITECTE

LA PROPIETAT

Ramon Ferrando Rios

Sra. Anna Moreno

En representació de

En representació del

2BMFG ARQUITECTES SLP.

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Projecte de substitució de la solera de la pista del Pavelló Sant
Quirze Bàsquet, a Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
AJ-SQV-SOLERA-A4-CQ

A4. 24

ANNEX 4.1. LOTS I SÈRIES DE CONTROL DE
L'ESTRUCTURA DE LA SOLERA DE
LA PISTA DEL PAVELLÓ SANT
QUIRZE BÀSQUET
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UNITATS D'EXECUCIÓ
CONJUNT
D'EXECUCIÓ
A.
Treballs
previs

B.
Micropilons

Unitat
d'execució

Nom
LOT

Provetes i
Sèries de
(2) assaigs per
control
sèrie (3)
Verificació de les proteccions i procediments adequats
a les especificacions dels processos de l'obra i de la
maquinària utilitzada.
Verificació de la posició i replanteig.
Límit
lot

Verificació i
control

Proteccions

F. única

A.1

1

Perforació

F. única

B.1

2

Armadura

F. única

B.2

a

B.3.a

50 𝑚3

b

B.3.b

50 𝑚

3

c

B.3.c

50 𝑚

3

d

B.3.d

50 𝑚3
1
6
Verificació de les proteccions i procediments adequats
a les especificacions de la maquinària utilitzada.
Verificació de les proteccions i dels horaris de treball
acordats.
Verificació de la separació correcte de l'armadura i del
formigó existent.
Verificació de les proteccions i dels horaris de treball
acordats.
Verificació de les proteccions i procediments adequats
a les especificacions de la maquinària utilitzada.
Verificació de la quantitat, qualitat i mida de les
graves reciclades
Verificació del Marcat CE amb les característiques del
100% de la possible aportació de graves.
Control de la cota superior i de la planitud i
horitzontalitat de la capa de graves.
Verificació del Marcat CE amb les característiques del
100% de la partida.
Control visual de la col·locació.
Verificació de l'espai de protecció dels caps dels
micropilons.
Control de la cota superior i de la planitud i
horitzontalitat de la capa de graves.
Control visual del formigó abocat.
Verificació del Marcat CE amb les característiques del
100% de la partida
Control i verificació dels cavalcaments i zones
reforçades segons especificacions del producte.
Control visual de la col·locació.

1

D.
Solera

Fases

1

3

C.
Enderrocs i
excavació

LOTS

Beurada
(1)

Repicat solera
F. única
existent

C.1

2

Retirada de
runa

F. única

C.2

3

Excavació de
terres

F. única

C.3

4

Reomplert de
graves

F. única

C.4

1

Làmina
separadora

F. única

D.1

2

Formigó
F. única
neteja HM-20

D.2

3

Làmina
impermeable
F. única
(Bentonita de
sodi)

D.3

Verificació de la verticalitat de l’execució.
Verificació del Marcat CE amb les característiques
resistents del 100% de la partida.
Control de les unions del tub metàl·lic.
Control de la
injecció de la
beurada.

1

6

1

6

1

6
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UNITATS D'EXECUCIÓ
CONJUNT
D'EXECUCIÓ

D.
Solera

4

Connexions i
ancoratges
micropilons

F. única

D.4

5

Armadura

F. única

D.5

a

D.6.a

Provetes i
Sèries de
(2) assaigs per
control
sèrie (3)
Verificació del Marcat CE amb les característiques
resistents del 100% de la partida.
Control de les soldadures.
Verificació del Marcat CE amb les característiques
resistents del 100% de la partida.
Control i verificació dels cavalcaments i de les zones
reforçades.
3
100 𝑚
1
5

6

Formigó
HA-30

b

D.6.b

100 𝑚3

1

5

c

D.6.c

100 𝑚

1

5

d

D.6.d

F. única

E.1

Preparació de
F. única
la superfície

E.2

100 𝑚
1
5
Verificació del Marcat CE amb les característiques
resistents del 100% de la partida.
Control visual de la col·locació.
Verificació del Marcat CE amb les característiques
resistents del 100% de les resines.
Control de la cota superior i de la planitud i
horitzontalitat de la superfície.
Verificació i control de la textura i humitat de la
superfície de formigó.
Verificació del Marcat CE amb les característiques
resistents del 100% de la partida.
Control de la cota superior i de la planitud i
horitzontalitat de l'acabat.
Control visual de la col·locació.

Unitat
d'execució

(1)

1

E.
Acabats
interiors

LOTS

2

3

Segellat
perimetral

Paviment

Fases

Nom
LOT

F. única

E.3

Límit
lot

3

Verificació i
control

3

Verificació i control del marcatge de les pistes.

(1)

La divisió del conjunt d'execució en quatre fases (a, b, c i d) correspon a una divisió a quarts
de la superfície de la pista. Així, cada fase té una superfície en planta aproximada de 110 𝑚2 .

(2)

El nombre de sèries correspon a formigons procedents de centrals formigoneres amb control
de qualitat amb reconeixement oficial. Pels formigons elaborats a la central pròpia, el nombre
de sèries (o amassades) de control serà de 4 per a formigons inferiors o iguals a 50 𝑀𝑃𝑎, o de
6 per a formigons superiors a 50 𝑀𝑃𝑎 de resistència característica.

(3)

Formigó: El nombre de mostres per sèrie serà, normalment, de 5 provetes. Dues provetes per
l'assaig de la resistència als 7 dies, dues pels 28 dies i la última als 56 dies.
En casos especials, on només es facin 3 provetes per sèrie, la primera proveta s'utilitzaria per
avaluar la resistència als 7 dies i les altres dues per la resistència als 28 dies.
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En els formigons dels pilars o murs “in situ”, les sèries de control seran de 6 provetes. Dues
provetes per l'assaig de la resistència als 7 dies, una proveta pel de 15 dies, dues pels 28 dies
i la última als 56 dies.

(*)

Assaigs de resistència

Provetes
per sèrie

A 7 dies

A 15 dies

A 28 dies

A 56 dies

3

1

0

2

0

5

2

0

2

1

6

2

1

2

1

Provetes estàndard per a morter de 40𝑥40𝑥160 𝑚𝑚. El nombre de mostres per sèrie serà,
normalment, de 6 provetes. Amb aquestes provetes s’han de fer assaigs a compressió i a
flexo-tracció. Tres provetes per l'assaig de la resistència als 7 dies i les altres tres pels 28 dies.
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Projecte de substitució de la
solera de la pista del Pavelló
Sant Quirze Bàsquet, a Sant
Quirze del Vallès, Barcelona.
V. Documents Annexos
A5. Memòria de la proposta de la
Reparació de la pista del Gimnàs
Municipal, Juliol 2019
Maig 2021

Reparació de la pista del Gimnàs Municipal

MEMÒRIA

ANTECEDENTS
El Gimnàs Municipal ubicat a la Ronda Arrona cantonada amb l’Avinguda del Vallès de Sant
Quirze del Vallès, es troba sobre una parcel·la classificada com a Sòl urbà, en una zona
qualificada amb la clau Dd, Dotacions Docents i dins de l’àmbit de l’escola Lola Anglada.
La construcció de l’edifici és de l’any 1990, segons projecte de Manuel Larrosa i Padró,
arquitecte, segons consta en els Arxius Municipals. Ens situem doncs davant una pista de quasi
trenta anys d’antiguitat.
L’any 2010 consta una projecte d’adequació del Gimnàs Municipal i ventilació dels vestidors de
la Piscina Municipal, en el marc del Projectes FEOLS en el que l’actuació prevista i executada
sobre la pista només afectava a la pintura superficial.
Durant l’any 2017, i suposadament com a conseqüència d’una fuita d’aigua de la xarxa
d’incendis, es va produir un assentament de la pista poliesportiva que donava un desnivell del
centre respecte dels perímetres de 16 cm.
Aquest assentament era evident a simple vista al centre de la pista, i també en el perímetre,
on la baixada de la solera havia produït unes esquerdes que delimitaven, en els xamfrans de la
pista, el perímetre el·líptic de la zona esfondrada.
El 26 d’octubre de 2017, es va fer un reportatge fotogràfic, coincidint amb la instal·lació d’uns
nous pals per subjectar una xarxa de voleibol. Aprofitant la perforació del paviment per a fer
l’ancoratge dels nous pals, es van poder fer unes fotografies que evidenciaven que el terreny
s’havia assentat, degut probablement, a un corrent d’aigua, produint la pèrdua de contacte
entre la solera i el subsol. Aquesta separació es feia evident des de les perforacions dels dos
extrems transversals de la pista, però sense poder determinar l’abast o els límits del perímetre
de l’assentament.
No hi ha constància de cap documentació que reculli el traçat de la suposada canonada
d’incendis que va provocar la fuita d’aigua. No hi ha cap documentació gràfica de cap altre
instal·lació que passi per sota d’aquest paviment.
Si que consta en l’Arxiu municipal, en l’expedient del projecte de construcció de l’edifici l’any
1990 un estudi geotècnic sobre el que es fonamenta el càlcul de l’estructura de l’edifici.
En aquest estudi geotècnic diu:
“Se conoce el paso de una antigua riera por el sector meridional,- próxima a la zona de estudio,
encontrándose en la actualidad rellenada y tapada.
Capa R: espesores variables entre los 2,5 y los 3,8 m dependiendo del sector y superficie
topográfica, aunque se observa que tienden a incrementarse gradualmente hacia el sector
meridional.

1

Reparació de la pista del Gimnàs Municipal

Está formado por unos rellenos recientes de arcillas y arenas con restos de obra de fábrica que
se asientan sobre unes arcillas de color marrón oscuro con arenas, gravas y nódulos de caliche
dispersos.

Esquema de les esquerdes perimetrals de la pista

Es una capa muy poco consolidada, blanda y con rasgos de alteración (puntos de humedad
natural notable y ramificaciones de carbonatos blancos)
No se debe apoyar ningún elemento de cimentación sobre esta capa.”
Segueix l’informe definint la morfologia i característiques de les capes de sota, comenta que no
s’ha trobat nivell freàtic en cap dels sondejos realitzats, i més endavant recomana fer un tipus
de fonamentació profunda mitjançant pilotis encastats en la capa C.
Al Febrer de l’any 1990 es va encarregar a l’empresa Gesond S.A., la mateixa que havia fet els
sondejos anteriors, un estudi complementari en la zona més propera a la riera (sondeig núm.
5), que coincideix amb la posició actual de la pista de bàsquet del Gimnàs Municipal.
(Complement Estudi Geotècnic nº07845)

2

Reparació de la pista del Gimnàs Municipal

“en el sondeo efectuado se han atravesado 9,6 m de rellenos de tierras diversos (arcillas, limos,
arenas, gravas, nódulos carbonatados, etc.), con abundantes restos de escombros, creando un
conjunto muy heterogéneo mal compactado y con importantes variaciones laterales de
compacidad.
Por debajo de esta capa se encuentra un nivel muy alterado de arcillas margosas muy húmedas
que corresponden a la capa B definida en el informe 07845.
A los 10,5 m de profundidad se encuentran los materiales descritos como capa C: arcillitas
margosas de color marrón-grisáceo, bien consolidadas, duras y semi-cementadas.
En comparación con los sondeos efectuados en el informe 07845 se aprecia que el sector donde
hemos efectuado el presente sondeo (referint-se al núm. 5), tiene las características más
negativas que los anteriores.
Amb aquests antecedents podem entendre que l’actual solera que conforma la pista de
bàsquet, està recolzada sobre aquest terreny de mala qualitat. És cert que des de l’any 1990
fins al 2017 la pista s’ha recolzat sobre aquest, quasi 10 m. de reblert sense que es produís cap
símptoma d’assentament i ha donat un bon servei fins ara fa dos anys.
Es a partir de la comentada fuita d’aigua del 2017 i degut a la mateixa, que aquest terreny de
reblert, mal compactat, amb argiles, sorres, graves, nòduls carbonatats etc., pateix un
assentament important, i degut a ell, la solera baixa pel seu propi pes fins a marcar el
trencament en tot el seu perímetre en forma de esquerdes que defineixen una el·lipse
circumscrita en la pista rectangular.

3

Reparació de la pista del Gimnàs Municipal

CONCLUSIONS
Per tot això es considera que la actual solera ha arribat al final de la seva vida útil i cal reposarla vist que no es considera recomanable el recrescut ni la injecció per sota sense saber les
circumstàncies que concorren en aquest terreny que la ha de suportar.
S’ha confeccionat un estat d’amidaments que defineix les partides necessàries per a la
reposició de la solera.
La base d’aquesta reposició és la consolidació del terreny, aportant 25 cm de tot-u i 15 cm. de
graves granítiques prèvia compactació del terreny. Un cop assegurat que no passa cap
instal·lació soterrada per aquesta zona i millorada la capa de recolzament amb l’aportació de
tut -u i graves, es disposarà la nova solera de formigó in situ amb formigó HAF-30/A-2.52/F/12-60/IIa+E,g =15cm,f.acer=20-25kg/m3,bombejat, sobre feltre geotèxtil. Es faran talls de
5 x 5 m. i s’acabarà la pista amb tres capes de pintura de poliuretà alifàtic i el marcatge de les
pistes de bàsquet i handbol necessàries.

Sant Quirze del Vallès, 19 de juliol de 2019

Anna Moreno Duran
Arquitecta tècnica municipal
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Valoració Reparació paviment pista Gimnàs Municipal

PRESUPUESTO

Obra

01

PresupuestoGIM 190529

Capítulo

01

Enderrocs i Treballs previs
Desmuntatge de porteries de handball amb mitjans manuals i acopi dins la
mateixa instal·lació pel seu posterior aprofitament.

'01.01

1

K21QX002

u

'01.01

2

F2194AF5

'01.01

3

E2R540G0

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió
m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit o abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor.

'01.01

4

E2RA61H0

Medición

Precio

Importe

2,000

0,00

0,00

448,000

0,00

0,00

87,360

0,00

0,00

87,360

0,00

0,00

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
TOTAL CAPÍTOL 1

Obra

01

PresupuestoGIM 190529

Capítulo

02

Moviment de Terres

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió
m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM

'01.02

1

E221C272

'01.02

2

E225R00A

'01.02

3

E2422033

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

'01.02

4

E2RA61H0

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

'01.02

5

E225277F

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

'01.02

6

E225AH90

m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50 cm,
com a màxim

0,00

179,200

0,00

0,00

448,000

0,00

0,00

232,960

0,00

0,00

291,200

0,00

0,00

112,000

0,00

0,00

67,200

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 2

'01.03

1

Obra

01

PresupuestoGIM 190529

Capítulo

03

Paviments

E7B21E0L

m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

0,00

448,000

0,00

0,00

'01.03

2

E9G4F68K

m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, de 15 cm de
gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25
kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de
pols de quars gris
m2 Preparació mecànica de la superficie per obrir porus, sanejat, fregat i aspirat
de la superfície
Sanejat, fregat i aspirat de la superfície, 1 capa a rodet de Sikafloor 160 o
equivalent i dues capes de poliuretà alifàtic Sikafloor 357, o similar, color a
escollir. Marcatge de jocs.
u
Marcatge i pintat de pista esportiva per a la senyalització reglamentària de
pista de handball i futbol sala amb: Compopaint line; senyalitzacio de
reglamentari marcatge amb pintura acrílica mate complet de totts els
materials i accessoria necessaris per a la correcta execució a l'obra.

'01.03

3

E9T1A575

'01.03

4

E9M1X030

'01.03

5

E9M1X031

u

Marcatge i pintat de pista esportiva per a la senyalització reglamentària de
pista de basket i minibasket amb: Compopaint line; senyalitzacio de
reglamentari marcatge amb pintura acrílica mate complet de totts els
materials i accessoria necessaris per a la correcta execució a l'obra.

'01.03

6

E9M1X033

u

Marcatge i pintat de pista esportiva per a la senyalització reglamentària de
pista de patinatge amb:
Compopaint line; senyalitzacio de reglamentari marcatge amb pintura
acrílica mate complet de totts els materials i accessoria necessaris per a la
correcta execució a l'obra.

448,000

0,00

0,00

448,000

0,00

0,00

1,000

0,00

0,00

1,000

0,00

0,00

2,000

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL 3

'01.04

1

Obra

01

PresupuestoGIM 190529

Capítulo

04

Equipaments

FQA1XA43

u

Recol·locació de les porteries de Handball acopiades a l'inici d'obra amb
mitjans manuals i mecànics i accessoris necessaris per a la seva correcta
col·locació a l'obra.

0,00

2,000

0,00

TOTAL CAPÍTOL 4

'01.05

1

Obra

01

PresupuestoGIM 190529

Capítulo

05

Seguretat i Salut

PPA1XSS4

PA

partida alçada per a la seguretat i salut de l'obra i compliment del pla de
seguretat realitzat per l'empresa constructora.

0,00

1,000

0,00

TOTAL CAPITOL 5
Obra

01

PresupuestoGIM 190529

Capítulo

06

Control de Qualitat

'01.06

1

J060TJ0M

u

Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó,
segons la norma UNE 83605, UNE-EN 14488-1

'01.06

2

J060JR08

u

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
TOTAL CAPITOL 6

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

0,00

0,00
0,00

1,000

0,00

0,00

1,000

0,00

0,00
0,00

0,00
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ANNEX 6. REPORTATGE FOTOGRÀFIC.
GENER 2021
En aquest annex s'adjunten les fotografies realitzades en la visita al Pavelló Sant Quirze Bàsquet el dia 21
de Gener de 2021.

Fotografia 1. Vista exterior de la façana d'accés del Pavelló (façana sud)

Projecte de substitució de la solera de la pista del Pavelló Sant
Quirze Bàsquet, a Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
AJ-SQV-SOLERA-A6-Fotos.docx
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Fotografia 2. Detall de la cantonada sud-est del Pavelló. Vista exterior.

Fotografia 3. Detall de la cantonada sud-oest del Pavelló. Vista exterior.
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AJ-SQV-SOLERA-A6-Fotos.docx

A6.4

Fotografia 4. Detall de la paret testera oest del Pavelló. Vista exterior.

Fotografia 5. Vista interior general i de la paret testera est del Pavelló.
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Fotografia 6. Vista interior general i de la paret nord del Pavelló.

Fotografia 7. Vista interior general i de la paret sud de les sales annexes del Pavelló.
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Fotografia 8. Detall de la paret la paret sud de les sales annexes del Pavelló.

Fotografia 9. Detall del canvi de paviment entre la pista i les sales annexes del Pavelló.
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Fotografia 10.

Detall general de la pista del Pavelló.

Fotografia 11. Detall d'una de les esquerdes observades en el paviment de la pista en
les proximitats dels pilars de la façana nord.
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Fotografia 12.

Vista general de la pista del Pavelló on s'observen algunes esquerdes.

Fotografia 13.

Detall d'una de les esquerdes observades en el paviment de la pista.

Projecte de substitució de la solera de la pista del Pavelló Sant
Quirze Bàsquet, a Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
AJ-SQV-SOLERA-A6-Fotos.docx

A6.9

Fotografia 14.

Detall d'una de les esquerdes observades en el paviment de la pista.

Fotografia 15.

Detall d'una de les esquerdes observades en el paviment de la pista.
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Fotografia 16.

Detall d'una de les esquerdes observades en el paviment de la pista.

Fotografia 17.

Detall d'una de les esquerdes observades en el paviment de la pista.
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Fotografia 18. Detall de la trobada del paviment de la pista amb les façanes perimetrals
del Pavelló.

Fotografia 19.

Detall de l'espai existent entre el paviment i les façanes del Pavelló.
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Perforación rotativa, instalación de micropilotes

CGR-155

Perforación rotativa, instalación de micropilotes

CGR-155

La CGR-155, es una máquina perforadora de
suelos con cabeza de rotación, bomba de lodo o
agua y motor de 55 caballos de fuerza. Este equipo
de perforación rotativa, es ideal para trabajos de
instalación de micropilotes con rotación; así como
para perforar con brocas tricónicas, entre otras.
La máquina de perforación CGR-155, ofrece varias
RSFLRQHVGHFRQÀJXUDFLyQHQWUHODVTXHGHVWDFDQ
el mástil de dos estaciones, que le permite realizar
trabajos en lugares de poca altura; un sistema
de orugas expandibles; inclinación lateral de 20
grados en el mástil; control remoto para todas
sus funciones y prensa doble para tubería. La
perforadora cuenta además, con un motor de
perforación rotativa de cuatro velocidades, con wet
swivel incorporado. Esto le brinda gran versatilidad
a la hora de perforar diversos tipos de suelo.

55
9161

CABALLOS DE FUERZA

FT LBS DE TORQUE
(BASADO EN EL MOTOR DE PERFORACIÓN - ML-500)

482

RPM / CABEZA DE PERFORACIÓN
ROTATIVA DE CUATRO VELOCIDADES

75-100

ALCANCE DE PROFUNDIDAD EN METROS
(BASADO EN EL MOTOR DE PERFORACIÓN - ML-500)
TMG Drilling Supplies • Costa Rica • Teléfono: (506) 4001-5984
info@tmgdrill.com • www.tmgdrill.com

Perforación rotativa, instalación de micropilotes

CGR-155

C
B

F
D

A

E

DIMENSIONES
Mástil Estándar
I
A. Longitud - Mástil extendido
µ ·  FP
B. Altura - Desde la cabeza de rotación
µ ·  FP
C. Altura - Mástil extendido
µ ·  FP

H
G

D. Anchura - Orugas retraidas
35” (88 cm)
E. Anchura - Orugas expandidas
45” (114 cm)
F. Pivote - Ángulo máximo de rotación lateral del mástil
20° / -20°.

TONS

G. Longitud - Mástil inclinado
141” (358 cm)
H. Longitud del cuerpo
109” (276 cm)

J
TMG Drilling Supplies • Costa Rica • Teléfono: (506) 4001-5984
info@tmgdrill.com • www.tmgdrill.com

I. Altura - Mástil inclinado
84” (215 cm)
J. Peso (aproximado)
4.6 tons (10200 lbs)

Perforación rotativa, instalación de micropilotes

CGR-155

Motor
•
•
•
•
•
•

55 hp (41 kW) - Motor Yanmar, diesel turbo cargado
Enfriado por agua
Aranque eléctrico de 12 V
Botón de parada de emergencia
Medidor de rpm
Medidor de presión de aceite

Sistema hidráulico
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de poder hidráulica Hawe
JSP OSP GHÁXMRKLGUiXOLFRFRPELQDGR
Máximo 3000 psi (206 bar)
Bomba de desplazamiento variable sensible a carga
Controles de operación
Enfriador de aceite
Filtro de aceite en el tanque

Sistema de orugas
• Sistema de orugas de (300 mm de ancho y 1727
mm de largo)
• Motor NACHI 3B con freno automático
• Brazo de tensión ajustable

Motor de perforación 1 - Rotación MS-500
• Posición 1:

482 rpm at 573 ft lbs (776 Nm) torque
241 rpm at 1145 ft lbs (1552 Nm) torque
120 rpm at 2290 ft lbs (3104 Nm) torque
60 rpm at 4580 ft lbs (6209 Nm) torque
• 2SFLRQHVGHFRQÀJXUDFLyQHQODVLJXLHQWHSiJLQD
• Wet swivel incorporado (ver a continuación)
• Posición 2:
• Posición 3:
• Posición 4:

Wet swivel
• Entrada de agua/lodo en la parte superior
• 18,000 lbs (8,160 kg) de capacidad de carga
• Tres conectores rápidos (AWJ, AW, BW, BQ, NW,
NQ, HW, HQ, PW, PQ) otras opciones disponibles
• 6LVWHPDGHÁRWHDXWRPiWLFRFRQUHVRUWH

Bomba de lodo
• %RPEDWLSRKHOLFRLGDOURWDWLYDGHÁXMRFRQWLQXR
Moyno 3L6 (o similar)
• Hasta 225 psi (15.5 bar)
• Flujo de 25 gpm (94 lpm)
• Motor hidráulico independiente
• Con acople rápido
• Instalada directamente en la máquina

Mástil de perforación
•
•
•
•

Mástil de cadena
Rodillos en V
Inclinable para transporte
Mástil estándar con carrera de 5 pies (1.5 m)

Prensa de tubo
• Prensa para tubo o barra de perforación
• Para tamaños de 1.5” hasta 6”. (otras opciones
disponibles)

Patas estabilizadoras
• 4 patas estabilizadoras de nivel, con control
independiente

TMG Drilling Supplies • Costa Rica • Teléfono: (506) 4001-5984
info@tmgdrill.com • www.tmgdrill.com

Tanque de combustible
• Tanque combustible de 10 galones (37 litros), con
sensor de alimentación

Tanque de aceite hidráulico
• Tanque de aceite hidráulico de 40 galones (151
litros)

Opciones
• Control remoto para todas las funciones de perforación y de manejo
• Sistema de doble prensa para tubos y barras de
perforación, con quiebre de rosca
• Mástil de dos estaciones para perforaciones de poca
altura
• Sistema de orugas expandibles de 35 a 45 pulgadas
• Mástil giratorio 20°

Opciones de motor de perforación 1
Caja de cambios para perforación rotativa
Para motor de diesel de 55hp y 45 gpm

MS Series

ML Series

MS-200
RPM - Max speed
TORQUE - Lb ft
TORQUE - Nm

POSICIÓN 1
1253
220
298

POSICIÓN 2
627
440
596

RPM - Max speed
TORQUE - Lb ft
TORQUE - Nm

POSICIÓN 1
1002
275
372

POSICIÓN 2
501
551
747

RPM - Max speed
TORQUE - Lb ft
TORQUE - Nm

POSICIÓN 1
773
357
484

POSICIÓN 2
387
714
968

POSICIÓN 3
313
881
1194

ML-200
POSICIÓN 4
157
1761
2387

POSICIÓN 1
1253
220
298

POSICIÓN 2
627
440
596

POSICIÓN 4
125
2203
2986

POSICIÓN 1
1002
275
372

POSICIÓN 2
501
551
747

POSICIÓN 4
97
2855
3870

POSICIÓN 1
773
357
484

POSICIÓN 2
387
714
968

MS-250
POSICIÓN 3
250
1101
1492

POSICIÓN 1
482
573
776

POSICIÓN 2
241
1145
1552

POSICIÓN 3
120
2290
3104

TMG Drilling Supplies • Costa Rica • Teléfono: (506) 4001-5984
info@tmgdrill.com • www.tmgdrill.com

POSICIÓN 3
125
2203
2986

POSICIÓN 4
63
4405
5972

ML-400

MS-500 - Estándar
RPM - Max speed
TORQUE - Lb ft
TORQUE - Nm

POSICIÓN 4
78
3523
4776

ML-250

MS-400
POSICIÓN 3
193
1427
1934

POSICIÓN 3
157
1761
2387

POSICIÓN 3
97
2855
3870

POSICIÓN 4
48
5710
7741

ML-500
POSICIÓN 4
60
4580
6209

POSICIÓN 1
482
573
776

POSICIÓN 2
241
1145
1552

POSICIÓN 3
60
4580
6209

POSICIÓN 4
30
9161
12420

Perforación rotativa, instalación de micropilotes

CGR-155

Dirreción:
Teléfono:
Whatsapp:
E-mail:
Website:

2ÀERGHJDV0LODQR%6DQ5DIDHO$ODMXHOD&RVWD5LFD
 
 
info@tmgdrill.com
www.tmgdrill.com

Facebook:
Youtube:
Linkedin:

TMG Drilling Supplies
TMG Drilling Supplies
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A NEW DIMENSION FOR SOFT
SOIL STABILIZATION

TITAN

Titan Geotechnical Systems (Pty) Ltd

TITAN

TITAN Drill- and Injection Anchors
Titan Drill- and Injection Anchors could also be used as piles or nails and are suitable for use as anchors, micro piles, soil nails, rock bolts or
the reinforced soil method.
DIN 4125 “grouted anchors” Nov. 1990 applies for all stressed anchors which have a free (unbonded) length, and which take tensile forces
only.
DIN 4128 “grouted piles” April 1983 applies for micro piles and soil nails which take loads on tension and compression and which are grouted
over their entire length. Soil nails act like a frictional reinforcement (hooke) in reinforced concrete or like dowels or nails in timber
construction taking shear loads.
This new anchoring technique began in 1983 and is covered by patent nos. P 34 00 182 and P 38 28 335.
A unique feature is the drill steel use as the tension- and/or compression member.
The principle of the TITAN Drill- and Injection Anchor is based on the combination of 7 ideas:
1. Utilization
Utilisation of a drill steel as an anchor
From the
thestatic
staticpoint
pointofofview,
view,
a tube
a tube
is superior
is superior
to a solid
to a solid
rod ofrod
the of
same
the cross
samesectional
cross sectional
area witharea
respect
with torespect
bending
tomoment,
bending
movement,
shear resistance
shearand
resistance
surfaceand
bond/friction.
surface bond/friction.
2. Creation of an economically priced one-time use drill rod and drill bit
This technique eliminates two labour
labor intensive
intensiveelements
elementsnamely
required
required
for anchor
for anchor
installations.
installations.
They are: the insertion of the anchor itself and the removal of the drill rod and the casing. Consequently smaller drill rigs can be
used, the amount of grout is reduced and the
substantial
substantial
labour
laborsavings
savingsare
areachieved.
achieved.
3. Utilisation
Utilization of the drill steel as grouting conduit for filling the annulus from the bottom-up
This guarantees a positive complete filling of the annulus as well as all fissures and cracks. This method is much easier than
using additional tubes for grouting, air vents and post-grouting.
4. High
The choice
qualityofstructural
a high quality
steelstructural steel offers
The
high choice
notch toughness
of a high quality
> 39 J structural
in comparison
steeltooffers
high tensile
high notch
rodstoughness
or strands >having
39 J in> 15
comparison
J or glass to
fibre
high
anchors.
tensile This
rods steel
or strands
is not
having
affected>by
15hydrogen
J or glassembrittlement
fibre anchors.orThis
by post
steelrolling
is notheat
affected
treatment.
by hydrogen
In addition,
embrittlement
it offers high
or by
shear
postresistance.
rolling heat treatment. In
addition, it offers high shear resistance.
5. The use of a ferritic-austenitic stainless steel TITAN-INOX for permanent anchors with a life span of 50 years and more
5. The use
Thisofmaterial
a ferritic-austenitic
(no. 14462) isstainless
equivalentsteel
to “double
TITAN-INOX
corrosion”
for DIN
permanent
50929 part
anchors
3 - likeliness
with a of
lifecorrosion
span of in
50construction
years and more
parts and
This
underwater
materialconstruction.
(no. 14462) isWorking
equivalent
withtothis
“double
TITAN-INOX
corrosion”
material
DIN 50929
is much
parteasier
3 - likeliness
than with
of corrosion
the standard
in construction
permanentparts
anchors
and
which are surrounded
underwater
construction.
by grout
Working
in corrugated
with this TITAN-INOX
plastic tube, material
especially
is as
much
far as
easier
extension
than with
(coupling)
the standard
and thepermanent
preparation
anchors
for the
anchorare
which
head
surrounded
are concerned.
by grout in corrugated plastic tube, especially as far as extension (coupling) and the preparation for the
anchor head are concerned.
6. The threads on the TITAN anchors are formed much like the ribs on a reinforcing bar fabricated according to DIN 488
6. The threads
The deep
onTITAN
the TITAN
threads
anchors
result are
in 2.4-times
formed much
higherlike
bond
thefriction
ribs on
compared
a reinforcing
to standard
bar fabricated
drill steel according
coil-threadstoofDIN
R 32488
(1-¼”) or
R 38deep
(1-½”)TITAN threads result in 2.4-times higher bond friction compared to standard drill steel coil-threads of R 32 (1-¼”) or
The
R 38 (1-½”).
7. Continuous threads guarantee the TITAN anchor can be cut or coupled anywhere along its length.
7. Continuous
Cutting,threads
extending,
guarantee
pre-stressing
the TITAN
and load
anchor
releasing
can beon
cutthe
oranchor
coupled
areanywhere
possible.along
A thread
its length
pitch of 6ºeliminates the need for
counter nuts
Cutting,
extending,
at eachpre-stressing
coupling. and load releasing on the anchors are possible. A thread pitch of 6º eliminates the need for
counter nuts at each coupling.
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Notes

TITAN
The
Difference
Drill- andinInjection
the Application
Anchorsfor Soft Soil Stabilization
7 simple
Titan
Drillprinciples
and Injection
were Anchors
realised in
could
a standard
also beapplication:
used as piles or nails and are suitable for use as anchors, micro piles, soil nails, rock bolts or
the reinforced soil method.
DIN 4125
“grouted and
anchors”
Nov. 1990
for all
stressed
anchors which have a free (unbonded) length, and which take tensile forces
1. Flushing
supporting
fluidapplies
is simple
cement
grout
only.
The fluid is simple cement grout with a water to cement ratio (W/C) of 0,4 to 0,7 (40 to 70 litres of water to 2 sacks = 100 kg of
cement). Under a flushing pressure of 5 to 20 Bars the water is quickly absorbed by noncohesive soils leaving a cementituous
DIN 4128surface
“groutedwhich
piles”cures
April 1983
applies forthe
micro
piles and
nails which
take
loadswhen
on tension
compression
whichpiles
are grouted
and stabilises
annulus.
Thissoil
method
is also
known
using and
supporting
fluids and
for bored
to DIN
over their4014.
entire length. Soil nails act like a frictional reinforcement (hooke) in reinforced concrete or like dowels or nails in timber
construction taking shear loads.
This new
technique
began in 1983 and is covered by patent nos. P 34 00 182 and P 38 28 335.
2. Controlled
bulbanchoring
and infiltration
dowelling
All TITAN drill bits have a radial flushing hole, which can be used to control the size of the bulb of the grout body. Excavated grout
A uniquebodies
featurehaving
is the an
drillaverage
steel use
as the tensionand/or
compression
member.
diameter
of 1,5 to 2,5
times
the drill bit diameter
confirm that radial flushing at 5 to 20 Bars pressurereams the soil and also causes the grout to penetrate into the grain structure of the soil.
The principle of the TITAN Drill- and Injection Anchor is based on the combination of 7 ideas:
1.
of a drill steel
anchor
3. Utilization
Grouting pressures
up toas60anbars
From
the
static
point
of
view,
a tube of
is superior
a solid
the samebecause
cross sectional
area with
respect
bending
In an open bore hole, a grout pressure
up to 60 to
Bars
canrod
be of
achieved,
cementituous
grout
with atoW/C
ratiomoment,
of 0,4 is
shear
resistance
and surface
bond/friction.
pumped
while
the pile/anchor
is constantly
rotated with slowly increased grouting pressure. As with postgrouting the cured grout is
cracked again by the rotation and the partly cured cement blocks move outwards and are wedged between the cured annulus and
the rotating
anchor/pile
tube priced
resulting
in a natural
packer.
thebit
TITAN method includes a similar effect to post grouting it
2. Creation
of an
economically
one-time
use drill
rod Since
and drill
eliminates
this labour
intensivetwo
portion
the job. elements namely required for anchor installations.
This technique
eliminates
laborofintensive
They are: the insertion of the anchor itself and the removal of the drill rod and the casing. Consequently smaller drill rigs can be
used, the amount of grout is reduced and the substantial labor savings are achieved.
4. Improved anchoring capacity and reduced settlement
3. Utilization
of theand
drill
steel
grouting
conduit
for load
fillingand
thesettlement
annulus from
the bottom-up
Anchors, piles
soil
nailsasare
evaluated
on their
characteristics
taken from the load/settlement diagram.
This guarantees
a positive
complete
filling less
of thewith
annulus
as well
as all
fissures
and cracks.
Thispiles
method
is muchfor
easier
than
The calculated
constant
settlements
are much
the TITAN
piles
than
with traditional
bored
or minipiles
identical
grouting,
vents and
post-grouting.
soilsusing
underadditional
the sametubes
loads.forThe
TITANairmethod
grouted
piles have much less settlements than traditionally installed ones (see
load/settlement diagram). Shear deformations (soil friction) between soil and the grout body are important factors for uniform
4. The
choice of a high quality structural steel offers
settlements.
high notch toughness > 39 J in comparison to high tensile rods or strands having > 15 J or glass fibre anchors. This steel is not
affected by hydrogen embrittlement or by post rolling heat treatment. In addition, it offers high shear resistance.
5. TITAN hollow anchor acts like a concrete vibrator
Theuse
vibrating
TITAN hollow anchor
acts like
a concrete
vibrator
the drilling
and grouting
process
results in
5. The
of a ferritic-austenitic
stainless
steel
TITAN-INOX
forduring
permanent
anchors
with a life
spanand
of 50consequently
years and more
a homogeneous
grout body.to “double corrosion” DIN 50929 part 3 - likeliness of corrosion in construction parts and
This materialand
(no.compacted
14462) is equivalent
underwater construction. Working with this TITAN-INOX material is much easier than with the standard permanent anchors
which are surrounded by grout in corrugated plastic tube, especially as far as extension (coupling) and the preparation for the
anchor
headcover,
are concerned.
6. Minimum
grout
maximum corrosion protection
The down-the-hole circular centralisers maintain directional stability during the drilling process, and centralise the TITAN anchors
in the
bore holes,
thus
achieving
a minimum
groutmuch
coverlike
of 20mm
around
the pile/anchor.
6. The
threads
on the
TITAN
anchors
are formed
the ribs
on a reinforcing
bar fabricated according to DIN 488
The deep TITAN threads result in 2.4-times higher bond friction compared to standard drill steel coil-threads of R 32 (1-¼”) or
R 38 (1-½”)
7. A hollow soil nail creates a much higher shear resistance in the soil than a solid rod of the same cross sectional area
7. Continuous
therequired
TITAN anchor
can be cut or
coupled
anywhere
its force
length.
The stiffer athreads
nail, theguarantee
smaller the
shear movements
needed
to activate
thealong
normal
in the nail. TITAN Injection
Cutting,
pre-stressing
loadstrands
releasing
on the
anchor
possible.
A thread
pitchsection
of 6ºeliminates
the need for
Anchors
are 2extending,
to 3 times stiffer
than highand
tensile
or bars
under
the are
same
loads, since
its cross
is larger. Prestressed
counter
nuts
at each
coupling.
TITAN
anchors
create
much
less movement in the soil than strands or bars under the same load conditions.
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TITAN Drill-Data
Technical
and Injection Anchors
Titan
Drill-Specifications
and Injection Anchors could also be used as piles or nails and are suitable for use as anchors, micro piles, soil nails, rock bolts or
Product
the reinforced soil method.
Ischebeck Titan hollow bar type denotes external diameter of bar followed by its internal diameter. For example, a Titan 30/16 bar has an
DIN 4125diameter
“groutedofanchors”
Nov.
applies
for allofstressed
external
30mm and
an1990
internal
diameter
16mm. anchors which have a free (unbonded) length, and which take tensile forces
only.
DIN 4128 “grouted piles” April 1983 applies for micro piles and soil nails which take loads on tension and compression and which are grouted
over their entire length. Soil nails act like a frictional reinforcement (hooke) in reinforced concrete or like dowels or nails in timber
Return flow groove
construction taking shear loads.
30 ø

16 ø

ThisTitan
new anchoring technique began in 1983 and is covered by patent nos. P 34 00 182 and P 38 28 335.
30/16 bar
A unique feature is the drill steel use as the tension- and/or compression member.
The principle of theTitan
TITAN Drill- and Injection Anchor is based on the combination of 7 ideas:
130 ø

60 ø

130/60 bar
1. Utilization of a drill steel as an anchor
From the static point of view, a tube is superior to a solid rod of the same cross sectional area with respect to bending moment,
shear resistance and surface bond/friction.
2. Creation of an economically priced one-time use drill rod and drill bit
This technique eliminates two labor intensive elements namely required for anchor installations.
They are: the insertion of the anchor itself and the removal of the drill rod and the casing. Consequently smaller drill rigs can be
used, the amount of grout is reduced and the substantial labor savings are achieved.
Titan Bar Type
Unit 30/16 30/14 30/11 40/20 40/16 52/26 73/53 73/56 103/78 103/51 130/60
3.
Utilization
of
the
drill
steel
as
grouting
filling the
Nominal outside diameter
mm conduit
30 for30
30 annulus
40 from40the bottom-up
52
73
73
103 103 130
This guarantees a positive complete filling of the annulus as well as all fissures and cracks. This method is much easier than
Nominal inside diameter
mm
16
14
11
20
16
26
53
56
78
51
60
using additional tubes for grouting, air vents and post-grouting.
Ultimate load
kN
220 260 320 539 660 929 1160 1194 2282 3460 7940
4. point
The choice of a high quality structural
offers220 260 430 525 730 970 785 1800 2750 5250
Yield
kN steel
180
high notch toughness > 39 J in comparison
to high tensile rods or strands having > 15 J or glass fibre anchors. This steel is not
Yield Stressaffected
T0.2 by hydrogen embrittlement
N/mm2or by
470post rolling
610 heat
580treatment.
590 In 590
550resistance.
570 500 550
addition,550
it offers590
high shear
2
Cross section (A)
mm
382 395 446 726 879 1337 1631 1414 3146 5501 9540
5.
The
use
of
a
ferritic-austenitic
stainless
steel
for permanent
anchors
a life span
years and
Weight
kg/m 2.7 TITAN-INOX
2.9
3.3
5.6
7.0
10.0with 12.3
11.1of 5024.9
43.4more
75.0
This material (no. 14462) is equivalent to “double corrosion” DIN 50929 part 3 - likeliness of corrosion in construction parts and
Thread left/right
hand construction. Working
- withleft
left
leftmaterial
left is much
left easier
right
right anchors
right
left/right
underwater
this TITAN-INOX
than right
with theright
standard
permanent
especially
(coupling)
for3 the
Lengths which are surrounded by grout in
mcorrugated
3/4 plastic
3/4 tube,
2/3/4
3 as far
3 as extension
3
3
6.25and the
3 preparation
3
anchor head are concerned.
The 6.
ultimate
load of yield
(orTITAN
the corresponding
load which
occurs
at aribs
constant
elongation bar
of 0.2%)
was tested
by MPA,
(The
Material
The threads
on the
anchors are formed
much
like the
on a reinforcing
fabricated
according
to DIN
488
Testing Institute
the state
of Northrhine
Westfalia,
Dortmund/Germany).
This
also applies
to the cross
sections.
Above of
figures
are valid
Theofdeep
TITAN
threads result
in 2.4-times
higher bond friction
compared
to standard
drill steel
coil-threads
R 32 (1-¼”)
or
for INOX anchors
well. The stresses mentioned were calculated from the load and cross section values of MPA.
R 38as(1-½”)
Key 7.
Features
Continuous threads guarantee the TITAN anchor can be cut or coupled anywhere along its length.
Cutting, extending, pre-stressing and load releasing on the anchor are possible. A thread pitch of 6ºeliminates the need for
1. Utilisation
ofnuts
a steel
hollow
bar as the tendon
counter
at each
coupling.
From the static point of view, a hollow bar is superior to a solid rod of the same cross sectional area with respect to bending
moment, shear resistance and surface bond/friction.
2. Titan hollow bar is manufactured from high yield micro alloy high quality structural steel
This offers high notch toughness > 39J. This steel is not affected by hydrogen embrittlement or by stress crack corrosion.
3. The threads on Titan hollow bars are formed much like the ribs on a reinforcing bar fabricated according to DIN 488
The deep Titan threads result in 2.4 times higher bond friction compared to standard drill steel coil-threads of R 32 (1 ¼”) or R 38
(1 ½”).
4. Continuous threads guarantee the Titan bar can be cut or coupled anywhere along its length
Cutting, extending, pre-stressing and load releasing on the tendon are possible. A thread pitch of 6º eliminates the need for locking
nuts at each coupling.

TITAN Drill-Data
Technical
and Injection Anchors
Titan
Drill- and
also
be used as piles or nails and are suitable for use as anchors, micro piles, soil nails, rock bolts or
Sacrificial
lossInjection
of steelAnchors
on Titancould
hollow
bars
the reinforced soil method.
60 Years
120 Years
DIN 4125 “grouted anchors” Nov. 1990 applies for all stressed anchors which have a free (unbonded) length, and which take tensile forces
Diameter
Reduced
Diameter
Reduced
Ground
%
%
only. Bar size
Cross section
aggressivity loss (mm)

area (mm²)

Loss

loss (mm)

area (mm²)

Loss

DIN 4128 “grouted piles” April 1983 applies for microNon
piles and soil0.9
nails which take
tension and compression
and
grouted
342 loads on 10.5
1.5
318which are17.0
over their entire length. Soil nails act like a frictional reinforcement (hooke) in reinforced concrete or like dowels or nails in timber
30/16
1.5
318
17.0
2.5
278
27.0
Mild
construction
taking shear loads.338mm²
2.9
263
31.0
4.9
190
50.0
Aggressive
This new anchoring technique began
in
1983
and
is
covered
by
patent
nos.
P
34
00
182
and
P
38
28
335.
Non
0.9
349
9.5
1.5
325
15.5
385mm²
Mildand/or compression
1.5
325
15.5
A unique30/14
feature is the drill steel
use as the tensionmember.
Aggressive
2.9
287
25.4
The principle of the TITAN Drill- and Injection Anchor is based on the combination of 7 ideas:
Non
0.9
408
8.5

2.5

287

25.4

4.9

202

47.5

1.5

384

14.0

30/11
446mm²
1.5
384
14.0
2.5
346
22.5
1. Utilization
of a drill steel
as an anchor Mild
From the static point of view, a tubeAggressive
is superior to a solid
rod
of
the
same
cross
sectional
area
with
respect
to
bending
moment,
2.9
331
26.0
4.9
261
41.5
shear resistance and surface bond/friction.
Non
0.9
715
6.8
1.5
681
11.2
40/20 of an economically
767mm²priced one-time
Mild use drill1.5
11.2
2.5
626
18.4
2. Creation
rod and drill681
bit
This technique eliminates two labor
intensive elements
Aggressive
2.9 namely required
626 for anchor
18.4 installations.
4.9
500
34.8
They are: the insertion of the anchor itself and the removal of the drill rod and the casing. Consequently smaller drill rigs can be
Nonthe substantial
0.9 labor savings
828 are achieved.
5.8
1.5
794
9.7
used, the amount of grout is reduced and
40/16
879mm²
Mild
1.5
794
9.7
2.5
739
16.0
3. Utilization of the drill steel as groutingAggressive
conduit for filling
the
annulus
from
the
bottom-up
2.9
718
18.3
4.9
613
30.3
This guarantees a positive complete filling of the annulus as well as all fissures and cracks. This method is much easier than
0.9
1271
5.0
1.5
1226
8.3
using additional tubes for grouting, airNon
vents and post-grouting.
Mild
52/26
1337mm²
1.5
1226
8.3
2.5
1153
14.0
4. The choice of a high quality structuralAggressive
steel offers 2.9
1124
16.0
4.9
983
26.5
high notch toughness > 39 J in comparison to high tensile rods or strands having > 15 J or glass fibre anchors. This steel is not
1533In addition,
6.0it offers high
1.5shear resistance.
1469
10.0
affected by hydrogen embrittlement orNon
by post rolling0.9
heat treatment.
73/53
1631mm²
Mild
1.5
1469
9.9
2.5
1415
13.0
5. The use of a ferritic-austenitic stainless steel TITAN-INOX for permanent anchors with a life span of 50 years and more
Aggressive
2.9
1320
19.0
4.9
1112
32.0
This material (no. 14462) is equivalent to “double corrosion” DIN 50929 part 3 - likeliness of corrosion in construction parts and
Non
0.9 material
2998
4.7 than with1.5
2904
7.7
underwater construction. Working with
this TITAN-INOX
is much easier
the standard
permanent anchors
by grout in corrugated
tube, especially
(coupling)
and the
preparation
for the
103/78which are surrounded
3146mm²
Mild plastic1.5
2904as far as extension
7.7
2.5
2750
12.6
anchor head are concerned.
Aggressive
2.9
2688
14.6
4.9
2385
24.2
Non much like
0.9the ribs on
6145
2.3bar fabricated
1.5 according
6049to DIN 4883.8
6. The threads on the TITAN anchors are formed
a reinforcing
The
deep
TITAN
threads
result
in
2.4-times
higher
bond
friction
compared
to
standard
drill
steel
coil-threads
103/51
6290mm²
Mild
1.5
6049
3.8
2.5
5890 of R 32 (1-¼”)
6.4 or
R 38 (1-½”)
Aggressive
2.9
5890
6.4
4.9
5516
12.3
7. Continuous threads guarantee the TITANNon
anchor can0.9
be cut or coupled
length. 10141
10263 anywhere
1.8 along its1.5
2.9
Cutting,
extending,
pre-stressing
and
load
releasing
on
the
anchor
are
possible.
A
thread
pitch
of
6ºeliminates
the
need
130/60
10446mm²
Mild
1.5
10141
2.9
2.5
9940
4.8 for
counter nuts at each coupling.
Aggressive
2.9
9940
4.8
4.9
9464
9.4
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Dramix®

80 / 60
Esbeltez

Longitud

Acero gris
(Bright)

G
Encolada
(Glued)

FICHA TÉCNICA
Características

Certificados del producto *

DRAMIX® 3D 80/60BG

Propiedades del material
Resistencia Nominal a la
tracción:

El anclaje original
Dramix® 3D es una fibra altamente
rentable ideal para estructuras
hiperestáticas estándar de hormigón
sometidos a cargas estáticas habituales,
de fatiga y a cargas dinámicas.

1.225 (N/mm²)
200.000 (N/mm²)

Módulo de Young:

Deformación máxima en tracción:

0,8 %

CL

ED

Geometría

Tecnología encolada para refuerzo
tridimensional
Las fibras de acero Dramix® están unidas
con cola soluble en agua. La cola ayuda
a evitar la formación de bolas de fibras
durante el amasado y garantiza una
distribución homogénea de las fibras en
toda la mezcla de hormigón.

SI
AS FI

Gama de fibras

LISTED

* Los certificados del producto son específicos de las
plantas de producción.

Longitud (l)

Diámetro (d)

60 mm

0,75 mm
100

Ratio de esbeltez (l/d) 80

80

ll

Conformidad del producto

d
d

Dramix® cumple con las normas técnicas
ASTM ASTM A820, EN 14889-1 e ISO 13270
clase A.

65

55

45

Bekaert Soporte técnico Bekaert
Puede contar con nuestro equipo de
soporte para cada fase de su proyecto,
desde el anteproyecto hasta durante
la ejecución. Nuestros servicios
incluyen recomendaciones sobre
diseño de pavimentos, detalles de
constructivos, optimización del hormigón
y procedimientos automáticos de control
de calidad. También nos complace
compartir nuestros conocimientos con
usted y su equipo.
No dude en solicitarnos un seminario o
formación sobre el refuerzo de fibras de
acero en sus oficinas.

Certificados del sistema

l/d

Todas las plantas
industriales Dramix®
cuentan con el
certificado ISO 9001
e ISO 14001.

Mínima dosificación según EN 14889-1
10 kg/m³

Red de fibras
2.879 m/m³ por 10 kg/m³
4.690 fibras/kg

Embalaje

Resistencia a tracción

SACOS
20 kg

BIG BAG
800 - 1.100 kg

Manipulación

Ductilidad del alambre
Resistencia de anclaje

KEEP DRY
MANTENER EN UN LUGAR SECO

NO APILAR

Para recomendaciones sobre manejo,
dosificación y mezcla visite
www.bekaert.com/dosingdramix.
Cualquier otro documento específico o
certificado se puede encontrar en
www.bekaert.com/dramix/downloads.

Bekaert se reserva el derecho a modificar, renombrar o suspender la producción de este producto en cualquier momento con o sin previo aviso.
Toda la información aquí contenida es general y puede no estar completa. Para más información póngase en contacto con la oficina local de Bekaert.
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Gama Dramix®
3D Aplicaciones estándar HRFA
4D Elevado control en servicio
5D Aplicaciones estructurales avanzadas
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Preu en Espanya de m² de Paviment esportiu indoor multicapa per a pista poliesportiva, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TEC…

Generador de Preus.Rehabilitació. Espanya© CYPE Ingenieros, S.A.
Preus descompostos

Compoflex All Round

Obra nova
» Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions
solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extrasdossats
RA Enrajolats
RC Xapats i aplacats
RD Decoratius
RE Escales
RF Pintures en paraments exteriors
RI Pintures en paraments interiors
RM Pintures i tractaments sobre suport
de fusta
RN Pintures sobre suport metàl·lic
RO Pintures per ús específic
RP Conglomerats tradicionals
RK Morters industrials per a enlluït i
aïllament tèrmic
RQ Sistemes monocapa industrials
RB Morters industrials per a enlluït i
lliscat
RG Morters i revestiments acrílics
RU Morters industrials per a restauració
RS Paviments
RSB Bases de paviment i grans
recrescuts
RSA Morters i pastes d'anivellació
RSC De terratzo
RSU De rajoles hidràuliques
RSG De rajoles ceràmiques
RSO De suro
RSJ De fusta tecnològica WPC
RSM De fusta
RSL Laminats
RSP De pedra natural
RSS Flexibles
RST Tèxtils (moquetes)
RSV De vidre
RSD Acabats de paviment
RSN Junts en paviments continus de
formigó
RSR Continus de microciment
RSI Sistemes de paviments
industrials i decoratius
RSF Estora
RSE Tècnics
RSH Esportius indoor
m² Paviment vinílic esportiu
indoor
m² Paviment vinílic esportiu
indoor, multiusos
m² Paviment vinílio esportiu
indoor, multiesport
m² Paviment esportiu indoor
multicapa per a pista
poliesportiva, sistema
"COMPOSAN INDUSTRIAL
Y TECNOLOGIA"
U Marcat i senyalització de
pistes esportives indoor,
amb pintura de poliuretà
RSK Preparació de la superfície
RSY Reparacions
RR Extradossats
RT Falsos sostres
RV Vidres
RL Tractaments superficials de protecció
RY Preparacions, proteccions,
reparacions i reforços de
revestiments
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Z Rehabilitació energètica
Seguretat i salut

Aplicació
Paviment esportiu indoor sobre suport de formigó, per a la pràctica d'esport professional o amateur

Una capa de regularització i
condicionament de la superfície

Una capa d'adhesiu
Compoflex 111

Compoflex 73
Rendiment (kg/m²)

Una capa base

Rendiment (kg/m²)
0.20

Base Flexible SBR

0.80

Espessor (mm)
4
5

Dues capes de revestiment autoanivellant

Beige RAL 1001

m²

6

0.80

Compopaint 67
Color

Blau RAL 5024

Blau RAL 5024

Blau RAL 5012

Blau RAL 5009

Verd RAL 6021

Verd RAL 6017

Verd RAL 6011

Taronja RAL 1017

Marró RAL 1017

Gris RAL 7032

Gris RAL 7001

Rendiment de la primera capa (kg/m²)

0.55

Rendiment de la segona capa (kg/m²)

2.50

Enviar suggeriment
RSH050

Compoflex 220
Rendiment (kg/m²)

Una capa d'acabat

Compoflex 227
Color
Gris RAL 7032

Una capa de segellat de la capa bas

Rendiment (kg/m²)

0.15

Exportació:

Paviment esportiu indoor multicapa per a pista poliesportiva, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA".

49,57€

Paviment esportiu indoor multicapa per a pista poliesportiva, sistema Compoflex Indoor "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", de 6 mm d'espessor
total aproximat, obtingut mitjançant l'aplicació successiva d'una capa de regularització i condicionament de la superfície, amb emprimació de poliuretà,
Compoflex 73 (rendiment aproximat de 0,2 kg/m²), sobre superfície suport cimentosa (no inclosa en aquest preu); una capa amb adhesiu tixòtrop de poliuretà
bicomponent sense dissolvents, Compoflex 111 (rendiment aproximat de 0,8 kg/m²), sobre la què es col·loca; una capa base de làmina de cautxú sintètic SBR,
Base Flexible SBR, de 4 mm d'espessor; una capa de segellat de la capa base amb pasta tapaporus de poliuretà bicomponent, Compoflex 220 (rendiment
aproximat de 0,8 kg/m²); dues capes amb revestiment autoanivellant de poliuretà bicomponent sense dissolvents, Compoflex 227, color gris RAL 7032
(rendiment aproximat de 0,55 kg/m² la primera capa i 2,5 kg/m² la segona capa), aplicades amb plana dentada i una capa d'acabat amb pintura de poliuretà
alifàtic, elàstica i de baixa viscositat, bicomponent, Compopaint 67, color blau RAL 5024, acabat mat (rendiment aproximat de 0,15 kg/m²).

Codi
Unitat
Descripció
1
Materials
mt47cit300a kg Emprimació de poliuretà, Compoflex 73 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA".
mt47cit310a kg Adhesiu tixòtrop de poliuretà bicomponent sense dissolvents, Compoflex 111 "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA".
mt47cit320a m² Làmina de cautxú sintètic SBR, Base Flexible SBR "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" de
4 mm d'espessor, subministrada en rotllos.
mt47cit330a kg Pasta tapaporus de poliuretà bicomponent, Compoflex 220 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA".
mt47cit340a kg Revestiment autoanivellant de poliuretà bicomponent sense dissolvents, Compoflex 227
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color gris RAL 7032.
mt47cit360a kg Pintura de poliuretà alifàtic, elàstica i de baixa viscositat, bicomponent, Compopaint 67 "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color blau RAL 5024, acabat mat, resistent als raigs UV, a la
intempèrie i a l'abrasió.
2
mo041
mo087

h
h

Mà d'obra
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

3

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris
Cost de manteniment decennal: 17,35€ en els primers 10 anys.

Rendiment

Preu
unitari

Import

0,200
0,800

8,66
5,57

1,73
4,46

1,000

6,13

6,13

0,800

5,78

4,62

3,050

5,80

17,69

0,150

20,35

3,05

Subtotal materials:

37,68

0,243
23,78
0,243
21,14
Subtotal mà d'obra:

5,78
5,14
10,92

2,000
48,60
Costos directes (1+2+3):

0,97
49,57

Plec de condicions

UNITAT D'OBRA RSH050: PAVIMENT ESPORTIU INDOOR MULTICAPA PER A PISTA POLIESPORTIVA,
SISTEMA "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paviment esportiu indoor multicapa per a pista poliesportiva, sistema Compoflex Indoor "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", de 6 mm d'espessor
total aproximat, obtingut mitjançant l'aplicació successiva d'una capa de regularització i condicionament de la superfície, amb emprimació de poliuretà,
Compoflex 73 (rendiment aproximat de 0,2 kg/m²), sobre superfície suport cimentosa (no inclosa en aquest preu); una capa amb adhesiu tixòtrop de poliuretà
bicomponent sense dissolvents, Compoflex 111 (rendiment aproximat de 0,8 kg/m²), sobre la què es col·loca; una capa base de làmina de cautxú sintètic SBR,
Base Flexible SBR, de 4 mm d'espessor; una capa de segellat de la capa base amb pasta tapaporus de poliuretà bicomponent, Compoflex 220 (rendiment
aproximat de 0,8 kg/m²); dues capes amb revestiment autoanivellant de poliuretà bicomponent sense dissolvents, Compoflex 227, color gris RAL 7032
(rendiment aproximat de 0,55 kg/m² la primera capa i 2,5 kg/m² la segona capa), aplicades amb plana dentada, deixant assecar totalment la primera capa
abans d'aplicar la segona capa i una capa d'acabat amb pintura de poliuretà alifàtic, elàstica i de baixa viscositat, bicomponent, Compopaint 67, color blau
RAL 5024, acabat mat, resistent als raigs UV, a la intempèrie i a l'abrasió (rendiment aproximat de 0,15 kg/m²). Inclús neteja de la superfície suport i neteja
final de la superfície acabada. Sense incloure la preparació de la superfície suport existent, els junts de construcció, de retracció i de dilatació, ni els junts
perimetrals.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

Fabricants
Suggeriments

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície base està formada per un formigó net i exempt de pols, grassa i matèries estranyes.

www.generadordepreus.info/rehabilitacio/Revestiments_i_extrasdossats/Paviments/Esportius_indoor/RSH050_Paviment_esportiu_indoor_multic…
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Preu en Espanya de m² de Paviment vinílio esportiu indoor, multiesport. Generador de preus de la construcció. CYPE Ingenieros, S.A.

Generador de Preus.Espanya© CYPE Ingenieros, S.A.
Preus descompostos

Pista indoor

» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans

Loseta precios

Característiques tècniques
Absorció d'impactes segons UNE-EN 1480
Entre 25 i 35
Entre 35 i 45

0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i
proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats

Classificació segons UNE-EN 14904
P1

Base suport
Sense risc d'humitat ascendent
Amb fins a un 12% d'humitat ascen
Paviment

m² Paviment vinílic esportiu
indoor
m² Paviment vinílic esportiu
indoor, multiusos
m² Paviment vinílio
esportiu indoor,
multiesport
m² Paviment esportiu indoor
multicapa per a pista
poliesportiva, sistema
"COMPOSAN INDUSTRIAL
Y TECNOLOGIA"
U Marcat i senyalització de
pistes esportives indoor,
amb pintura de poliuretà
» Rehabilitació
» Espais urbans
RR Extradossats
RT Falsos sostres
RV Vidres
RL Tractaments superficials de
protecció
» Rehabilitació
» Espais urbans
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut

Adhesiu

Absorció d'impactes segons UNE-EN 14808 (%
Entre 25 i 35
Deformació vertical segons UNE-EN 14809 (%
<2

RA Enrajolats
RC Xapats i aplacats
RD Decoratius
RE Escales
RF Pintures en paraments exteriors
RI Pintures en paraments interiors
RM Pintures i tractaments sobre
suport de fusta
RN Pintures sobre suport metàl·lic
RO Pintures per ús específic
RP Conglomerats tradicionals
RK Morters industrials per a enlluït i
aïllament tèrmic
RQ Sistemes monocapa industrials
RB Morters industrials per a enlluït i
lliscat
RG Morters i revestiments acrílics
RS Paviments
RSB Bases de paviment i grans
recrescuts
RSA Morters i pastes d'anivellació
RSC De terratzo
RSU De rajoles hidràuliques
RSG De rajoles ceràmiques
RSO De suro
RSJ De fusta tecnològica
RSM De fusta
RSL Laminats
RSP De pedra natural
RSS Flexibles
RST Tèxtils (moquetes)
RSV De vidre
RSD Acabats de paviment
RSN Junts en paviments continus
de formigó
RSR Continus de microciment
RSI Sistemes de paviments
industrials i decoratius
RSF Estora
RSE Tècnics
RSH Esportius indoor

Què són aquests preus?

Baldosas goma

Classificació segons UNE-EN 14809
P1
Altura de rebot de pilota segons UNE-EN 1223
>= 90
Resistència al foc segons UNE-EN 13501-1
Cfl-s1
Tractament
Fotoreticulat (antihumitat, anticrema
lliscament controlat), fungiestàtic i b
Color
Color a escollir

Enviar suggeriment Exportació:
RSH030

m²

Paviment vinílio esportiu indoor, multiesport.

51,44€

Paviment vinílic esportiu indoor multiesport, de 7 mm d'espessor, format per un complex amb superfície de vinil plastificat, reforçat amb
una malla de fibra de vidre, sobre una capa d'escuma d'alta densitat amb estructura cel·lular tancada, subministrat en rotllos, color a
escollir, pes 4,6 kg/m², absorció d'impactes segons UNE-EN 14808 entre 25 i 35%, deformació vertical segons UNE-EN 14809 < 2%,
classificació segons UNE-EN 14904 P1, altura de rebot de pilota segons UNE-EN 12235 >= 90%, resistència al foc segons UNE-EN
13501-1 Cfl-s1, amb tractament fotoreticulat (antihumitat, anticremades, lliscament controlat), fungiestàtic i bacteriostàtic, instal·lat sobre
una base suport sense risc d'humitat ascendent (no inclosa en aquest preu) i fixat amb adhesiu de contacte.

Codi
1
mt18dww010
mt18pde030aa

mo026
mo064

2

Unitat
kg
m²

h
h

Descripció

Materials
Adhesiu de contacte a base de resina acrílica en dispersió aquosa, per a
paviment de goma, cautxú, linòleum, PVC, moqueta i tèxtil.
Paviment vinílic esportiu indoor multiesport, de 7 mm d'espessor, format per
un complex amb superfície de vinil plastificat, reforçat amb una malla de fibra
de vidre, sobre una capa d'escuma d'alta densitat amb estructura cel·lular
tancada, subministrat en rotllos, color a escollir, pes 4,6 kg/m², absorció
d'impactes segons UNE-EN 14808 entre 25 i 35%, deformació vertical segons
UNE-EN 14809 < 2%, classificació segons UNE-EN 14904 P1, altura de rebot
de pilota segons UNE-EN 12235 >= 90%, resistència al foc segons UNE-EN
13501-1 Cfl-s1, amb tractament fotoreticulat (antihumitat, anticremades,
lliscament controlat), fungiestàtic i bacteriostàtic.
Mà d'obra
Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles.
Ajudant instal·lador de revestiments flexibles.

3

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris
Cost de manteniment decennal: 33,39€ en els primers 10 anys.

Rendiment

Preu
unitari

Import

0,315

4,62

1,46

1,050

31,00

32,55

Subtotal materials:

34,01

0,464
24,50
0,232
21,75
Subtotal mà d'obra:

11,37
5,05
16,42

2,000
50,43
Costos directes (1+2+3):

1,01
51,44

Plec de condicions

UNITAT D'OBRA RSH030: PAVIMENT VINÍLIO ESPORTIU INDOOR, MULTIESPORT.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es col·locaran paviments vinílics en locals humits ni en locals on es manipulin àlcalis, dissolvents aromàtics o cetones.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paviment vinílic esportiu indoor multiesport, de 7 mm d'espessor, format per un complex amb superfície de vinil plastificat, reforçat amb
una malla de fibra de vidre, sobre una capa d'escuma d'alta densitat amb estructura cel·lular tancada, subministrat en rotllos, color a
escollir, pes 4,6 kg/m², absorció d'impactes segons UNE-EN 14808 entre 25 i 35%, deformació vertical segons UNE-EN 14809 < 2%,
classificació segons UNE-EN 14904 P1, altura de rebot de pilota segons UNE-EN 12235 >= 90%, resistència al foc segons UNE-EN
13501-1 Cfl-s1, amb tractament fotoreticulat (antihumitat, anticremades, lliscament controlat), fungiestàtic i bacteriostàtic, instal·lat sobre
una base suport sense risc d'humitat ascendent (no inclosa en aquest preu) i fixat amb adhesiu de contacte. Inclús replanteig, talls,
aplicació de l'adhesiu mitjançant espàtula dentada, soldat d'unió i junts entre rotllos amb cordó termofusible, resolució de trobades, junts
perimetrals i junts de dilatació de l'edifici, eliminació i neteja del material sobrant i neteja final del paviment.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
CTE DB SUA S
id d d

tili

ió

ibilid d

www.generadordepreus.info/obra_nova/Revestiments_i_extradossats/Paviments/Esportius_indoor/RSH030_Paviment_vinilio_esportiu_indoor__…
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