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1. Introducció

1. INTRODUCCIÓ.
El paviment és un dels elements fonamentals en la definició del paisatge urbà. Des
del punt de vista formal, els carrers, els edificis i el pla de terra conformen el marc
identitari de la ciutat.
El paviment, la pell de la ciutat, la base de l’espai públic. L’espai públic és el lligam
de la ciutat; l’element de comunicació; el lloc del moviment i de trobada; d’estada
i d’intercanvi; de passeig i de comerç; de manifestacions reivindicatives, lúdiques i
culturals, és on interactuen els ciutadans. El paviment és la base i el suport d’aquestes
activitats i aquests usos, ha de donar resposta a la multiplicitat de requeriments
que l’activitat humana i ciutadana sol·licita en cada moment de la seva història.
És el suport dels elements urbans d’enllumenat, mobiliari, verd, senyalització,
elements de protecció i d’informació, etc. Protector també dels serveis necessaris
per al funcionament de la ciutat que discorren pel subsòl. A més, és resultat de la
tradició d’una manera pròpia de ser i d’entendre la ciutat i el seu espai públic. El seu
disseny, les seves qualitats i les seves característiques específiques el converteixen
en un element identificador de cada ciutat.
Diferents paviments en diferents tipologies d’espai públic. Hi ha molts tipus de
carrers, en funció de l’ús que se’n fa, la seva secció, la ubicació i la dimensió, de si
són al centre o a la perifèria, de la mobilitat, de l’orografia. Així tenim vies, grans
vies, rondes, avingudes, passeigs, rambles, carrers, carrers grans, carrers majors,
carrerons, rieres, torrents, passatges, places, placetes, jardins, patis, parcs, etc.
L’especificitat dels paviments per respondre a cada tipologia, des de necessitats
de trànsit - dels més pesants de les vies bàsiques fins als carrers de plataforma
única amb prioritat per a vianants - fins als usos mixtos a les places i els passeigs,
amb zones de pas i d’estar, d’esbarjo i de joc, els paviments han de respondre a
usos diversos, amb zones de paviments específics des dels més durs i resistents
fins als més tous i amables de places, parcs i jardins. Cada paviment respon a uns
requeriments específics.
El paviment com a registre històric és un reflex de la història i la tradició i recull en
cada època els materials i les tècniques propis de cada zona. Els nuclis històrics de les
ciutats han utilitzat els materials autòctons que han conferit una identitat pròpia a
cada ciutat. Així, a Barcelona, la pedra emprada en els carrers de Ciutat Vella ha estat

des de l’antiguitat la pedra sorrenca de les pedreres de Montjuïc. Aquest element
ha estat durant molts anys l’identificador d’aquest districte de la ciutat i en l’univers
dels relats narratius i literaris. Amb les pedreres esgotades i clausurades, s’ha hagut
de recórrer a altres pedres sorrenques de qualitats similars per a les reposicions.
1. Activitats lúdiques al Fossar de les Moreres.

Per una altra banda, la gran superfície de voreres pavimentades amb panot,
principalment de l’Eixample, han fet d’aquesta lloseta un element d’identitat pròpia
identificador de la ciutat de Barcelona. Cal fer menció específica, com a símbol
emblemàtic, del panot flor, protagonista especial dels primers esforços de la ciutat
per conferir a les voreres de l’Eixample un segell distintiu, a banda d’altres com ara el
panot de quatre pastilles.
Un altre tret identitari de la ciutat són les actuacions realitzades a partir de la restitució
dels ajuntaments democràtics, la manera d’entendre la recuperació i el disseny de
l’espai públic de la ciutat recollida en el plans i els projectes dels anys 1981-1982,
i les actuacions posteriors que han suposat la transformació de la ciutat segons el
conegut com a model Barcelona.

1. Introducció
Aquest model reconeix la transformació i la qualitat de l’espai públic de la ciutat
amb la redacció de projectes que uneixen les disciplines urbanístiques i els projectes
urbans per agilitzar processos. Un esforç de síntesi i d’unificació de criteris i materials,
un acurat disseny i gust pel detall i la definició dels elements urbans a seguir i a tenir
en compte en la redacció de projectes, tot recollit en el Recull d’elements urbans amb
la sistematització d’elements de paviment que s’utilitzen en tota la ciutat, unifiquen la
imatge de l’espai públic i la identifiquen.
Paviment del futur. La necessitat d’introduir en
els projectes de la ciutat els nous paradigmes
sustentats en els paràmetres mediambientals
de sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire,
la construcció de ciutats a un ritme més humà i
productiu, de camí cap a les emissions zero, etc.
imposa nous plantejaments a l’hora d’actuar
a l’espai públic. En aquest sentit, val a dir que
les ciutats representen el 2,7 % de la superfície
del planeta i són responsables del 75 % del
consum d’energia i del 80 % de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle. Encara que el
focus d’atenció per afrontar el canvi climàtic
s’està centrant en els combustibles alternatius, els vehicles i la generació d’electricitat, la
millora del disseny urbà representa una oportunitat important i que actualment encara
no està prou valorada.
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Així, des de les primeres actuacions de recuperació d’espai públic, en què les places
eren principalment dures, s’ha seguit una evolució i en l’actualitat s’està treballant amb
criteris de renaturalització de la ciutat. En trobem un bon exemple en el projecte del
passeig de Sant Joan, on hi ha una transformació de la idea de l’espai públic.
En l’àmbit de les infraestructures urbanes el paviment és suport dels serveis que discorren
pel subsòl, els quals cada vegada són més nombrosos i més complexos. Els paviments
molt sovint es veuen afectats per les actuacions al subsòl, tant de manteniment i
reparacions d’avaries com per la necessitat de fer-hi passar nous serveis (prismes de
telecomunicacions, recollida pneumàtica de sòlids urbans, District Heating&Cooling).
Per norma general, són les voreres les que donen suport als serveis, i es comporten
com a veritables terres tècnics de la ciutat. Aquest caràcter està començant a marcar
el futur de com poden ser els nous dissenys de paviments de peces que permetin
alhora encabir els serveis i aportar facilitat de reposició fora dels sistemes clàssics amb
paviments ancorats que cal demolir en cada operació de reparació o instal·lació.
2. Rases de servei. En paviments paral·lels a façana es faciliten els treballs de reposició.

La batalla del canvi climàtic es guanyarà a les ciutats. Per aquesta raó la UE ha adquirit
un compromís de reducció del 20 % de les emissions de CO2 i d’un 20 % de reducció del
consum energètic per a l’any 2020, i del 80-95 % d’emissions de CO2 per al 2050.
Per tant, és imprescindible que el disseny urbà en general i dels paviments en particular
dels nostres carrers facin seu aquest repte. Per una banda, caldrà fer possible la
incorporació de millores en l’eficiència de les infraestructures urbanes en el subsòl
de les nostres ciutats, la incorporació progressiva de les TIC en els diferents àmbits i
serveis al ciutadà, i, per una altra banda, caldrà adequar-se a les noves realitats de la
mobilitat, adaptar els dissenys de l’espai públic i desenvolupar solucions de materials
mediambientalment millors.

En una ciutat compacta, com és el cas de Barcelona, on l’espai públic constitueix un
sistema viu dins l’ecosistema urbà, els paviments van adquirint funcionalitats noves
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i renovades. Deixen de ser el suport (o la cobertura) passiu clàssic per esdevenir
elements actius en la generació de benestar i qualitat de vida de les persones en els
àmbits del nou paradigma.

LA CIUTAT EN XIFRES
SUPERFÍCIE TOTAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA = 102,2 km2

Les noves opcions tecnològiques apunten que ara es poden transformar en
plataformes que incorporin les tecnologies de gestió dinàmica, adaptada, dels usos
d’un espai públic cada cop més propietat del vianant, amb la integració ja en la
fase de construcció de sistemes TIC i amb iniciatives, per exemple, d’abalisament
variable en termes d’ajuda a la mobilitat o amb la representació de motius, a
demanda des del cor del paviment, en la distribució d’espais per a càrregues i
descàrregues, places d’aparcament o firaires, o en la vessant més lúdica, al gaudi
en festes populars.
En la vessant mediambiental, poden dispensar noves propostes en l’àmbit de la
reducció de la contaminació actuant com a destructors de determinats compostos
presents en l’atmosfera urbana generats per l’activitat humana mitigant la reflexió
de l’energia tèrmica creada per la radiació solar diürna, que causa l’efecte illa de
calor i provoca disfuncions en el consum d’energia elèctrica, o convertint-los en
espais de generació d’aquesta energia produïda durant la prestació que és més
tradicional del paviment: la circulació de vehicles i persones per la seva superfície.
Finalment, la incorporació progressiva de fraccions reciclades en la fabricació i la
selecció d’unitats constructives del paviment és una baula més en el procés de
construcció de l’economia circular del futur.
En aquesta guia s’aposta per aquest futur com quelcom indissociable dels
paviments si han d’acompanyar el trànsit cap als reptes i les transformacions que
s’han esmentat.
Per bé que els sistemes clàssics de selecció i col·locació es revisen i es proposen
millores tecnològiques en les pràctiques fins ara habituals, es focalitza l’interès en la
descripció de l’estat de l’art dels nous conceptes sobre prestacions dels paviments
i en les recomanacions que es fan més endavant, s’obren les portes a la introducció
de noves tecnologies de forma efectiva en determinades tipologies, atès que
algunes ja han estat contrastades en pilots des dels serveis municipals mentre que
d’altres estan en procés d’estudi per a la seva recomanació.

Els paviments d’asfalt dominen clarament les calçades, amb poc més de 8,1 milions de m2.
3. Carrer Canuda, resolt amb tractament
unitari amb llosa i llamborda de granit.

2. Objecte delB (DP: visió i missió
2. OBJECTE DE LA GDP: VISIÓ I MISSIÓ
2.1. VISIÓ
Els paviments cobreixen la major part de l’espai públic de la ciutat i serveixen de
protecció de les infraestructures de serveis i transports que discorren pel subsòl i
que estan directament relacionades amb el metabolisme urbà.
La seva morfologia i funcionalitat caracteritzen, en bona part, aquest espai i la seva
conservació té una enorme entitat i transcendència en el conjunt urbà d’una ciutat
pensada per a les persones que l’habiten, on el paviment esdevindrà un sistema
actiu per proporcionar facilitats directes o indirectes als ciutadans.
Els paviments estan cridats a ser una part indissociable del mix urbà que ha de
permetre convertir les ciutats en uns espais més accessibles, confortables, menys
contaminats, autosuficients energèticament i d’emissions zero.
La creació d’una ciutat de velocitat humana i alhora hiperconnectada determina un
ús intensiu i diferenciat dels paviments segons la seva funcionalitat i ubicació, amb
una presència necessària de tecnologies avançades incorporades per abastir totes
les funcionalitats possibles.
La ciutat a velocitat humana amb la preeminència del vianant com a valor
preponderant també ha de propiciar un canvi de tipologies dels carrers i augmentar
considerablement els de plataforma única (PU), en què els paviments de peces
tenen més protagonisme.
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Aquest document és el resultat d’un treball col·laboratiu que ha permès recopilar
d’una forma estructurada, útil i eficaç els principals coneixements d’experts
municipals, especialment, però també externs, involucrats en aquests temes a
les darreres dècades. Aquesta característica pot ser una de les seves virtuts més
importants i servir de base de partida per reformular conceptualment el model
futur dels paviments, que fomenti el procés de redacció de projectes amb criteris
que assegurin un equilibri entre excel·lència en el disseny, l’aportació als usos
socials i el benestar de les persones, la irrenunciable funcionalitat i el manteniment
raonable.

2.2. MISSIÓ
La Guia de Paviments neix de la necessitat de promoure un canvi
qualitatiu en la formulació de les pautes de determinació de criteris que permetin
una gestió harmònica i sostinguda en l’àmbit dels paviments de la ciutat al llarg
de totes les fases del seu cicle de producció i explotació: planificació, projecte,
execució, conservació, manteniment i reparació.
En primer lloc, el punt de partida és la recopilació de tota la documentació i
l’experiència acumulades pels tècnics municipals, que, tot i tenir un gran valor,
estaven disperses i desarticulades. Aquest fet, lligat a la diversitat de competències
dintre del consistori, ha propiciat que s’hagi afrontat l’elaboració des d’una
perspectiva transversal i col·lectiva en un grup d’abast molt ampli per enfocar els
aspectes principals.

Alhora, aquests paviments han de ser executats amb la màxima qualitat i racionalitat,
de manera que es garanteixi un impacte mínim en l’entorn més immediat i en el
territori en general.

Tota la informació i l’experiència recopilades han permès fer l’anàlisi detallada de
la situació actual i la identificació de les principals problemàtiques que té la ciutat
en relació amb els paviments i la creació d’estratègies per a la seva resolució amb
l’objectiu clar d’aconseguir una millor qualitat dels paviments de la ciutat i, per
extensió, de l’espai públic.

Finalment, els paviments instal·lats han de mantenir les seves propietats principals
invariables durant un període de vida tan llarg com sigui possible, amb les mínimes
afeccions degudes a l’ús, a les intervencions locals que els afecten i al pas del temps.
Barcelona ha convertit el seu espai públic en un referent arreu del món i disposa
d’una expertesa demostrada en la construcció de paviments d’alta qualitat formal.

Per a la fase de projecte, i per començar, el document inclou un llistat de paviments
d’ús general i d’ús específic que cal aplicar a la ciutat de Barcelona. El document
presenta a tall d’eina una pauta per facilitar la comprensió del funcionament de
les tipologies de paviments existents en les diferents situacions en què es puguin
abordar els projectes, serveix de guia per seleccionar paviments adequats en cada

10

Capítol I · Generalitats

2. Objecte delB (DP: visió i missió

cas i per comprovar la idoneïtat dels paviments ja col·locats. Es donen, també, pautes
de caràcter general per a la presa de decisions en els projectes d’urbanització.
En la decisiva fase d’execució, sigui de nova planta o per reposició, es marquen
les pautes normatives, tècniques i de bones pràctiques, algunes sorgides de
l’experiència detallada abans, que tot plegat han de garantir la perdurabilitat i el
manteniment intactes del paviment al llarg d’un període de temps acceptable.
La gestió del manteniment, la renovació, el gran manteniment, la intervenció
de tercers operadors com les companyies de serveis o els operadors de les
infraestructures de transport, entre d’altres, s’estructuren conceptualment en la
GDP, que ha de proposar recomanacions de caràcter tècnic i millores d’eficiència en
la gestió i el manteniment per garantir-ne una qualitat i una durabilitat màximes i
minimitzar les incidències.
És clau per aconseguir els objectius anteriors que aquesta guia contribueixi a
normalitzar l’ús als paviments de tecnologies avançades i innovadores que, en els
seus propis materials o bé acoblades amb ells, facilitin la vida dels ciutadans en el
seu entorn i permetin un ús i gaudi més intens de l’espai públic, escenari fonamental
de relació entre les persones.

Sense renunciar a la imprescindible innovació, l’enfocament és unificar i
estandarditzar raonablement el ventall de paviments opcionals d’utilització
contrastada per facilitar el disseny, la construcció i especialment l’explotació
durant un període rellevant de temps dels paviments en l’espai públic.
Explotació que es concreta en aspectes de reparació, manteniment, renovació,
neteja i obres de millora de serveis, tant municipals com d’operadores. Una
conseqüència no menys important d’això és que afavoreix les garanties de
replicabilitat dels paviments d’ús general, en la mesura que ajuda a consolidar la
indústria proveïdora del sector al voltant del subministrament de materials d’ús
garantit.
L’estandardització entesa no com a exponent d’una voluntat restrictiva, sinó com
a generadora de racionalitat adaptativa, ha estat sempre present en la manera
de fer de la ciutat, des dels concursos del panot de principis de segle XX fins a
l’ús de peces d’un cromatisme determinat.
També és un instrument per consolidar, promoure i potenciar els diferents signes
d’identitat dels barris de la nostra ciutat, a través de les diferents solucions de
paviments. O, des d’una altra visió, per facilitar el fet de poder compartir les
solucions del centre de la ciutat amb els barris, com a signe d’identitat global.

Finalment, la guia descriu les estratègies bàsiques de desplegament per garantir la
seva funció rectora en aquest àmbit, en un context comú amb la resta de plans
d’altres àmbits i sectors que marquen les pautes d’evolució de la ciutat i la seva
millora permanent. Cal definir les principals pautes perquè totes les accions
relacionades directament o indirecta amb els paviments de la ciutat condueixin
a garantir els principals objectius marcats pel futur dels paviments de la ciutat: la
garantia de la qualitat de l’espai públic, la millora tecnològica, l’eficiència del model
organitzatiu i la garantia de la inversió necessària.

B. Garantir en la mesura del possible la replicabilitat dels paviments

2.3. OBJECTIUS ESPECÍFICS

Aquesta replicabilitat s’ha de complementar amb la selecció d’aquells materials
que resisteixin millor el pas del temps sense que se’n vegin deteriorades les
propietats originals de color, textura, capacitats actives, ambientals, etc. En
aquest sentit, és molt important garantir, en les reparacions i les reposicions,
el subministrament de la peça original, les característiques de la qual han
d’estar recollides amb tot detall en les fitxes de mapificació de paviments.

La GDP de la ciutat de Barcelona també assumeix com a propis els objectius següents:
A. Mantenir i consolidar la tendència a la normalització dels paviments (formats i
materials)

És molt important consolidar industrialment en el temps els principals tipus de
peces de paviment, ja que això garanteix un subministrament continu i permanent
i, per tant, s’assegura el manteniment de les característiques de la peça, com ara
les dimensions, el color, la textura, i es fa possible que qualsevol operador que
necessiti intervenir en un paviment pugui obtenir de forma raonablement fàcil
el subministrament de les peces i que el resultat de la reparació sigui satisfactori.

2. Objecte delB (DP: visió i missió
4. Lloses de formigó amb dèficit
de replicabilitat en obres de serveis.
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dels paviments que l’Ajuntament té operatiu.
E. Liderar en el sector els cada vegada més importants aspectes d’innovació en
el marc d’un model de smart city i dels nous materials i tecnologies aplicats als
paviments de la ciutat

C. Afavorir la incorporació de materials reciclats en les bases dels paviments o en les
peces i potenciar l’ús de materials de proximitat
La creixent consciència mediambiental de les nostres societats ens planteja objectius de
cotes de sostenibilitat cada vegada més altes. A banda de la millora constant dels processos
industrials, la tendència actual és consumir menys energia de producció, transport, etc.
Aquest objectiu es troba en la línia de reduir el consum i l’extracció dels recursos naturals
per via de la reutilització de materials de construcció o industrials de rebuig.
En sintonia amb els temes de sostenibilitat ja esmentats, això ja es compleix en
formigons i, en certa manera, en les mescles bituminoses i, per tant, cal tenir-ho en
compte en els paviments petris, prioritzant, per exemple, pedreres de km 0. En els
paviments de peces, cal potenciar les que utilitzin un percentatge més alt d’àrids
reciclats en la seva formulació de base, més enllà de la norma.

La vinculació entre noves tecnologies, nous materials amb millors prestacions,
aplicacions emergents smart city a les ciutats i el fet que Barcelona és la base operativa
d’empreses joves que treballen en aquests àmbits determinen la gran importància
estratègica de treballar en innovació aplicada. També cal destacar que en aquests
moments s’estan portant a terme aplicacions serioses en matèria de vehicles elèctrics,
la nova implantació de la xarxa bus exprés i el debat sobre les superilles, experiències
en drenatge sostenible urbà. Tots aquests aspectes canviaran molt notablement la
ciutat i, en particular, els paviments d’un futur que tenim a tocar.
És prioritari en la GDP, i queda recollit en el Capítol V, de desplegament, que
s’incorporin les mesures necessàries per facilitar que la innovació i les noves
tecnologies s’incorporin als paviments de manera progressiva, incentivant-ho amb
diferents mesures.
F. Incorporar a les diferents solucions de paviments recomanat, les normatives
principals relatives a accessibilitat, seguretat viària, sostenibilitat, medi ambient, etc.

D. Implantar un procés permanent de qualitat de tota l’activitat relacionada amb el
projecte i l’obra de pavimentació

Les cada vegada més nombroses i exigents normatives per garantir l’accessibilitat
universal i la seguretat a l’espai públic s’han d’incorporar en les fases inicials del
projecte, ja que determinen de forma molt important les solucions adoptades. Cal
aprofundir en els carrers de plataforma única, en les solucions que resolguin els
problemes de seguretat viària generals i particulars d’alguns col·lectius i garantir en tot
el període de vida l’estabilitat del paviment (excel·lència en els mètodes constructius
i qualitat de materials) per mantenir permanentment les condicions d’accessibilitat.

Implica afavorir i escollir les peces que garanteixin una major excel·lència en la
fabricació, millorar les tècniques de posta en obra, en els sistemes de manteniment
i de neteja, etc.

G. Fomentar l’ús de materials i de tècniques de pavimentació que, per les seves
característiques i la logística de l’obra, poden reduir els impactes ambientals sobre
les activitats i la mobilitat bàsica dels ciutadans

Coordinació de la GDP amb el sistema de seguiment de l’estat de conservació

Convé, sempre que sigui possible, prioritzar els processos d’obra que redueixin
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dràsticament els terminis tant de l’obra en si com del temps de posada en servei del
paviment, ja que és la millor forma de minimitzar els impactes sobre la ciutat i les
seves activitats, el soroll, la pols, el fang, etc.

dels paviments més habituals, que haurien de tenir unes dimensions menors a la
peça original, com és el cas del panot de reposició (amb unes dimensions de 19,8
x 19,8 x 4 cm).

Tanmateix, i en línia amb el que s’ha exposat anteriorment, cal fomentar sempre que
sigui possible la convivència normal entre les activitats dels ciutadans i l’obra a partir de
l’organització dels diferents àmbits d’urbanització i de les fases de treball.

Convé establir metodologies i canals d’intercanvi d’informació o de comercialització
entre l’ACEFAT i les companyies de serveis per facilitar les dades dels paviments que
cal reposar, el fabricant, la referència, el model, el color i les mides, o fins i tot bastir
un sistema de proveïment d’últim recurs per garantir la replicabilitat i solucionar la
problemàtica actual de les reposicions.

H. Fomentar l’ús de materials i solucions constructives que, amb prestacions iguals
(qualitat conceptual i material, funcionalitat, manteniment, neteja, sostenibilitat,
etc.) siguin més econòmics
Val a dir que, en general, la pràctica de sobredimensionar els ferms no és recomanable,
cal concentrar l’esforç a dimensionar-los d’una manera justa, en favor de la sostenibilitat
econòmica de l’obra.

5. Més complexitat de reposició en obres de serveis quan el paviment
està disposat de de manera transversal a la façana.

Com a exemple il·lustratiu, en voreres de panot i en àmbits estrictes de pas de vianants
(separats per mobiliari urbà, per arbres o altres elements de la zona de pas de vehicles) és
important que la base de formigó en massa no sobrepassi els 15 cm de gruix per facilitar
la gestió dels serveis que impliquen demolicions i reposicions. El sobredimensionament
comporta més costos en temps i en materials i també més molèsties als ciutadans
Fomentar l’ús de materials o models que tolerin de forma raonable les inevitables
operacions d’obres de serveis, o les reparacions de caràcter puntual en les voreres, i
evitar la necessitat d’ampliar artificialment els àmbits de l’obra, amb costos i molèsties
afegits, constitueix una prioritat indefugible. El paviment de vorera desenvolupa un cert
caràcter de terra tècnic i cal progressar i aprofundir tecnològicament en aquest vessant.
I. Impulsar la incorporació dels criteris d’execució i reparació per garantir una millor
qualitat en les obres de serveis
En els projectes d’urbanització, cal coordinar amb les companyies de serveis la
implantació o renovació de nous serveis, implantar noves xarxes de canalitzacions
longitudinals i d’encreuament de calçades en previsió de futures ampliacions.
Com a exemple, cal impulsar la fabricació de les peces especifiques de reposició

J. Impulsar un nou sistema de caracterització dels paviments de la ciutat per
determinar-ne l’índex de servei: transformar-lo en un patró de mapificació
Es tractaria de conèixer en cada moment i de cada carrer l’índex de servei real del
paviment, amb l’objectiu de poder gestionar (en fase de desplegament) les obres de
millora o reparació alhora que es coneixen l’estat i el valor patrimonial de la xarxa viària.

3. Continguts i estructura delB HVJB
3. CONTINGUTS I ESTRUCTURA DE LA GUIA
El document es divideix en 5 capítols ordenats del més general al més concret i
dels aspectes de projecte als d’obra, execució i reparació.


3.1. ELS CAPÍTOLS
El capítol I, de generalitats, recull una introducció general dels continguts
desenvolupats en la GDP, amb una referència històrica de l’evolució dels paviments
a la ciutat de Barcelona des de l’enderroc de les muralles fins a l’actualitat. A
continuació, es descriu l’objecte d’aquest document amb els criteris marc que s’han
tingut en compte i els criteris específics. Segueix amb l’exposició de la metodologia
emprada per al seguiment i l’avanç dels diferents temes amb la participació del
grup de treball constituït. Finalment, es fa una breu ressenya dels continguts i
l’estructura del document.
En el capítol II, Recomanacions per al projecte, la GDP presenta i desenvolupa uns
continguts ordenats de la manera següent:
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3. Paviments recomanats per tipologies de carrers. A partir de grups significatius
de carrers de la ciutat, es proposa una recomanació fonamentada en els tres
aspectes que intervenen en la decisió d’un paviment, a banda dels de caràcter més
conceptual formal, que són:
• Funcionalitat prevista (usos, activitats, trànsit)
• Geometria de la secció del carrer (plataforma única o segregada)
• Tipologia d’entramat urbà del carrer
També s’hi descriuen els requeriments més importants que han de complir els
paviments, com ara aspectes de comoditat, soroll i seguretat.
Aquesta part es presenta amb uns quadres de recomanacions per tipologies de
carrers, de forma que es pot fer el recorregut de la decisió des d’allò més general
a allò més concret pel que fa als aspectes més importants que intervenen en la
definició d’un paviment.

Els continguts són:

Aquest quadre també vol ser una eina de projecte pel que fa als paviments,
de caràcter general per a qualsevol tipus d’espai públic, de forma que fins i tot
permeti comprovar i justificar que una solució no recomanada a priori pugui ser
bona o, fins i tot, poder per proves a mitjà i llarg termini de noves solucions,
nous materials, nous procediments constructius que puguin arribar des de la
innovació.

1. Criteris generals de projecte pel que fa als paviments. En aquesta part es parla
dels criteris més habituals utilitzats per plantejar i resoldre les pavimentacions
dels carrers, tant en el cas de carrers de plataforma única, com de plataforma
segregada.

4. Compliment de requeriments dels materials admissibles. Un cop determinats
el ferm i la família de paviment recomanat del carrer en estudi, es presenten per
a les solucions principals el comportament i la resposta que tenen als diferents
requeriments exigibles als paviments.

2. Paviments recomanats en els casos més habituals. Es proposen unes solucions
estructurals, un ferm, amb una proposta de paviment concret, per aquells casos que
tenen una solució típica, i pràcticament de caràcter prescriptiu. La idea és facilitar
de forma immediata les definicions de paviments corresponents en aquests casos,
sense haver d’entrar en més detalls.

La idea és mostrar de forma simplificada i visual, a través de 33 atributs temàtics,
el diferent grau d’acompliment dels requeriments. Aquests atributs estan agrupats
en quatre grups:

En primer lloc, es descriuen les recomanacions en fase de projecte, que tenen com a
objectiu determinar les solucions més adequades per a cada cas, entenent aquesta
fase com una part inseparable del projecte d’urbanització del carrer.

• Aspectes conceptuals i adequació a la trama urbana.
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• Requeriments tècnics, econòmics i de sostenibilitat.

que han de complir i com s’integren en els paviments.

• Adequació funcional, de mobilitat, a activitats i a usos.

En el capítol III es tracten les Recomanacions per a l’execució i la reparació
dels paviments. Un cop exposats els continguts referents a la fase de projecte,
la GDP desenvolupa els continguts referents a l’execució de les obres pròpies
dels paviments i a la seva reparació. Es tracta de recomanacions encaminades
a millorar, en alguns casos, els procediments constructius, en altres, es tracta
de posar-los al dia incorporant-hi nous materials, actualitzant-ne definicions
tècniques i, en algun cas, millorant-ne el rigor tècnic, sobretot en el capítol de
peces, en què cal una revisió general de les definicions. Tanmateix, s’hi inclou la
incorporació de nova normativa.

• Manteniment i neteja.
Amb aquests llistats de requeriments es pretén donar u més suport a l’elecció final
d’una solució de paviment.
5. Llistat de paviments admissibles i no admissibles a la ciutat de Barcelona.
La necessària racionalització i estandardització dels paviments de la ciutat és un dels
objectius de la GDP; per tant, es fa necessari reflexionar sobre la conveniència o no de
mantenir determinats models, formats o varietats existents, precisament per reforçar
i donar més coherència a l’estatus actual i futur del paviment, també per facilitar les
reposicions, les reparacions, la gestió de les obres de serveis, i el manteniment i la neteja.
Adjuntem el llistat exhaustiu de les famílies de paviment i les seves varietats
existents a la ciutat amb una proposta de recomanació i unes observacions. La
idea és intentar racionalitzar l’ús de les peces, amb el criteri de preservar unitats i
identitats, facilitar-ne manteniment actual i futur, i descartar aquells elements que
sabem que no han funcionat.
6. Elements específics del paviment: guals, encintats, peces especials, rigoles, peces
de senyalització informatives.
Aquesta part tracta de forma específica els diferents elements que conformen un
paviment, el seu paper en el conjunt, les seves característiques, etc.
També s’hi tracten els elements informatius que cada vegada més es col·loquen
formant part de la pavimentació, tant solucions més clàssiques, com solucions que
estan arribant de la innovació i les noves tecnologies.
7. Altres elements dels paviments: reixes, trapes, embornals, etc.
Es descriuen breument aquests elements, les seves característiques, els requeriments

Aquest capítol es desenvolupa en tres parts, que són:
• Prescripcions tècniques de paviments de peces i continus.
• Criteris d’execució.
• Condicions generals de la reparació i reposició. Control de qualitat.
El capítol IV desenvolupa els paviments d’ús específic i amb noves tecnologies
incorporades. En aquest capítol es descriuen, en la primera part, els paviments
especials, d’ús específic, o solucions de caràcter complementari, que en principi no
formen part de les situacions més habituals ja descrites, com ara els paviments de
cautxú, de fusta, o de sauló.
En la segona part es parla dels paviments que incorporen noves tecnologies
segons tres punts de vista. El primer, paviments generadors energètics; el segon,
paviments amb TIC i interacció social i, finalment, paviments amb noves tecnologies
incorporades ja provats i validats.
El capítol V és el de desplegament del pla

3. Continguts i estructura del pla
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3.2. ANNEX - FITXES EXECUCIÓ – REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS
Adjuntem en aquesta part una fitxa per cada un dels paviments llistats per
executar correctament la posada en obra i el seu manteniment. La fitxa inclou les
les prescripcions de caràcter tècnic, recepció de materials, condicions d’execució,
toleràncies, criteris d’acceptació, l'amidament, l'abonament, etc., d’acord amb
amb una actualització dels plecs existents en aquest àmbit. També, i de forma
molt més detallada s’adjunten recomanacions de posada en obra, seccions
seccions constructives, tècniques de col•locació, grau de dificultat, terminis de
posada en servei, especejaments, rasants, trobades, talls, relació amb altres
elements urbans, fases d’obra, ordre de col•locació, replanteig, reposicions,
proveïdors, àmbits recomanats, experiències i variants de paviment.

3.2. ELS ANNEXOS

Annex 1 DOCUMENT CONCLUSIÓ DE LES ENQUESTES, ABRIL 2014
Annex 2 QUADRES DE PAVIMENTS RECOMANATS PER TIPOLOGIES DE CARRERS
Annex 3 FITXES EXECUCIÓ – REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS DE PECES I CONTINUS DE
LA CIUTAT
Annex 4 RECOPILACIÓ DE NORMATIVA ESPECÍFICA
Annex 5 PLÀNOL DE LA XARXA BÀSICA DE LA CIUTAT

Capítol I · Generalitats

16

4. Metodologia en la diagnosi prèvia

4. METODOLOGIA EN LA DIAGNOSI PRÈVIA

CRITERIS DE DISSENY

4.1. CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL I DE SEGUIMENT DE LA GDP

Recull paràmetres típics de disseny, tant des de l’òptica de qualitat conceptual i
formal com del punt de vista tècnic i econòmic de la solució adoptada. Els paràmetres
tenen una forta vinculació amb la proposta projectada i, per tant, determinen molt
directament la qualitat final de la proposta: tipus de material, dimensions, tipus de
junta, especejament, orientació, color, textura, acabats, unions amb altres elements
de la urbanització, resistència, perdurabilitat, tècniques de posada en obra, aspectes
de sostenibilitat ambiental, etc.

Una de les finalitats de la GDP, a banda els seus objectius específics, és recollir
les diferents sensibilitats existents entre els tècnics dels diferents districtes,
departaments i empreses municipals que fan la seva feina en l’àmbit dels
paviments, des dels generadors de projectes als que gestionen la construcció,
passant els encarregats del manteniment i el nombrós grup d’operadors externs
que també actuen en l’espai públic en els paviments. Tot això en relació amb un
ventall de seccions de carrers abastament emprades i sobre el qual s’ha focalitzat
l’avaluació.
La metodologia interna d’elaboració del document de la GDP s’ha basat en la
presentació de continguts per debatre’ls en grup; grup que compta amb la
presència de tècnics molt destacats amb expertesa contrastada en aquest àmbit.
S’ha volgut aconseguir la millor qualitat ne les diferents propostes, també des
d’una lògica del consens i la intersecció d’interessos.

4.2. ENQUESTES
Els continguts que es presenten van tenir el seu inici en les enquestes sobre
un conjunt de 24 models de seccions de carrers, bàsicament de tipologia de
plataforma única, amb solucions majoritàriament de peces, i executats en
mandats passats.
Els carrers s’avaluen a partir de 24 preguntes sobre diferents aspectes de caràcter
tècnic, agrupats en tres blocs o parts:
• CRITERIS DE DISSENY
• CRITERIS D’ADEQUACIÓ FUNCIONAL
• CRITERIS DE MANTENIMENT

La decisió final dels tipus de peça que cal utilitzar serà fruit d’un balanç complex
d’aquests paràmetres i, evidentment, diferent en cada cas i típicament sota
la responsabilitat del projectista. L’objectiu final, però, ha de ser invariable: el
manteniment de màxima qualitat de la proposta.
La relació entre el preu dels materials i la seva qualitat no és necessàriament lineal,
com tampoc l’exquisidesa de la col·locació i el tall mil·limètric o l’ús de geometries
pures. També cal satisfer adequadament la resta de criteris corresponents a
l’adequació funcional i els aspectes de manteniment: de poc serveix una proposta
d’alta qualitat de disseny si no se’n tenen en compte la funció, el manteniment,
l’explotació i la neteja futurs. Tanmateix, seria absurd urbanitzar només sota criteris
de manteniment i d’estricte acompliment dels requeriments funcionals sense un
mínim d’arguments de caràcter arquitectònic i urbanístic.
1. Imatge formal:
Més o menys excel·lència en el disseny conceptual.
2. Perdurabilitat:
Durada més o menys llarga de l’aparença, la textura, el color inicial, etc.
3. Accessibilitat:
Millor o pitjor adaptació per al compliment dels criteris i la normativa
d’accessibilitat.

4. Metodologia en la diagnosi prèvia
Trobada amb carrers a diferent nivell, guals, aspectes relacionats amb
l’accessibilitat, facilitat de la peça per adaptar-se a rasants i interseccions
forçades o extremes.
4. Sensibilitat de col·locació en l’obra:
Més o menys sensibilitat a la perfecció en la col·locació del paviment que
afecti la perdurabilitat posterior. La dificultat de col·locació (per exemple, de
paviments de pedra) implica la participació de professionals especialitzats,
mentre que la facilitat de col·locació (per exemple, de panot) permet la
participació de professionals no tan especialitzats.
5. Sostenibilitat en la fabricació:
Despesa energètica i d’emissions de CO2 durant la fabricació.
6. Sostenibilitat en el transport:
Despesa energètica i emissions de CO2 durant el transport.
7. Sostenibilitat en ús o explotació:
Fa referència a l’activitat ambiental durant la seva vida útil: paviments
fotocatalítics, drenants, autonetejables, reflectants a la radiació solar
per reduir l’efecte d’illa de calor, etc. També fa referència a la vida útil del
paviment.
8. Confort podotàctil:
Relleu i rugositat superficial que garanteix l’antilliscant sense incomodar el
pas del vianant.
9. Condiciona o no la resta d’elements de la urbanització:
Complica o no la inclusió dels elements normals de tota urbanització:
registres, escocells, fanals, embornals, trapes, fitons, bancs, etc.

Capítol I · Generalitats

17

10. Cost de referència amb el panot:
Prenent el cost del panot com a referència, cal valorar la resta de propostes.
ADEQUACIÓ FUNCIONAL
No és fàcil, ni sempre possible, canviar totalment l’estatus del funcionament d’un
carrer: eliminar unes voreres i una calçada enfront d’una solució de plataforma única
no elimina el trànsit de cotxes en si, sinó que abans cal reestructurar la mobilitat de
la zona.
Per aquesta raó cal assegurar-se de les condicions i els requeriments d’ús de la
nova urbanització, cal preveure un mínim trànsit de vehicles semipesants de
manteniment i d’emergències, i també dels eventuals i sempre imprevisibles
vehicles d’obra privada o pública.
Per tant, en aquesta part s’analitzen tots aquests aspectes d’ús que poden
determinar l’elecció d’un tipus de paviment o d’un tipus de col·locació més adients.
11. Comercial:
Millor o pitjor adequació a la funció de carrer comercial (càrregues i
descàrregues, pas de vehicles semipesants, maniobres de gir direcció
assistida).
12. Vianants:
Millor o pitjor adequació a la funció de carrer per a ús de vianants no
comercial, circulació exclusiva de veïns fins a aparcaments i manteniment
de vehicle semipesant.
13. Connector de barri:
Millor o pitjor adequació a la funció de vianants i trànsit no restringit,
pas de vehicles de tot tipus amb reducció de velocitat a 20 km/h o
10 km/h.
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14. Entorns de transport públic:
Àmbits molt concrets amb ús intensiu del paviment, desgast, problemàtiques
de neteja, resistència, accessos a estacions principals de metro, FGC, RENFE,
autobusos.
15. Espai cultural:
Àmbits exteriors representatius, lloc de celebracions massives, fires, festes
majors, concerts, etc., amb requeriment infraestructural alt per espectacles
(camió articulat per muntar escenari, festa de la Mercè, plaça de la Catedral,
pista de gel de la plaça de Catalunya).
16. Compatibilitat històrica:
Adequació a caràcter històric, tradicional de barri, de patrimoni
arquitectònic/urbanístic.
17. Vial amb pendent fort:
Millor o pitjor comportament del paviment al lliscament en sec i en humit
en pendents superiors al 8 % tant per a vianants com per a vehicles.
18. Personalització de l’espai urbà:
Aporta distinció d’usos per tipus de paviments, geometries, especejaments,
acabats, etc.
MANTENIMENT
En aquesta part s’analitzen, per a cada solució, aspectes relatius al manteniment, la
neteja i l’explotació del paviment.
D’una forma molt important cal tenir present la més que segura explotació que en faran
les diferents companyies de serveis urbans, que típicament se situen en una franja de
fins a uns 3,5 metres en paral·lel a les edificacions sota de les voreres, un veritable terra

tècnic urbà. Les diferents normatives i la legislació els permeten, en la pràctica, obrir el
paviment per ampliar, reparar o mantenir la instal·lació i, evidentment, són responsables
de la reposició que per raons òbvies no s’executa amb totes les garanties exigibles.
Per tant, com que no podrem canviar l’estatus de funcionament de les companyies de
serveis, la millor estratègia és pavimentar almenys en aquests àmbits amb solucions
tan universals com sigui possible i fugint de materials atípics, mètodes de col·locació
complicats, especejaments de geometries grans, o simplement afavorirem l’ús de
peces petites.
En definitiva, la reposició ha de ser raonablement factible, econòmica i amb certes
garanties de qualitat d’acabat de les propietats inicials. És per això que el panot esdevé
una bona solució en les voreres.
Ha de ser possible i raonable executar les tasques inherents de reparació i manteniment
que caldrà fer al llarg de la vida del paviment. També les tasques de neteja, tant les
operatives, amb mànega, com d’aspecte o percepció més o menys soferta que té el
paviment.
19. Proveïdors:
Únic proveïdor o molts i diversos.
20. Proveïdors, termini:
Termini de subministrament normal o excepcional, importacions...
21. Replicabilitat:
Major o menor possibilitat d’obtenir les mateixes característiques inicials
del material, les dimensions, el color, la textura, la resistència...
22. Reposició crítica, perdurabilitat:
Major o menor possibilitat de fer reparacions puntuals i de reposició de
serveis amb les garanties de durabilitat inicials. Per exemple, llambordes a

4. Metodologia en la diagnosi prèvia
l’estesa que es desenganxen en cadena en fer una rasa, reparació de trapa
d’un pou que remou les peces d’un àmbit superior o certa impossibilitat de
tallar el trànsit d’un carrer per fer una reparació més consistent.
23. Patologies, ruptura, flexotracció, cisallament, compressió...
Major o menor resistència al trencament.
24. Cost de reposició:
Major o menor cost de reposició en funció del material i del tipus de
col·locació, orientació, mida i especejament de les peces.
25. Neteja:
Com respon a la pluja. En general, els materials amb relleu com el panot,
de tons grisos mitjans i textura suau, es comporten millor que els materials
molt homogenis o porosos.
26. Neteja: com respon a l‘aigualeig:
Si es neteja fàcilment amb mànega o no, es pot fer servir aigua a pressió o
no, deixa dibuixos o remou la superfície.
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conseqüència d’una infravaloració del trànsit i, en algun cas, també de l’aplicació de
pràctiques constructives inadequades.
També es va veure que els problemes tenien una relació directa amb una mala elecció
de la peça de paviment. La mateixa peça funcionava correctament en circumstancies
diferents. Per tant, el següent pas ha estat recopilar documentació de recomanacions,
manuals de bones pràctiques, normativa, etc., sintetitzar-la, ordenar-la i proposar
una metodologia senzilla i sintètica amb l’objectiu de garantir, en la mesura que
sigui possible, que les disfuncions observades en la diagnosi desapareguin en els
paviments futurs.
Amb caràcter complementari, també es presenta informació important, com ara
altres prestacions i requeriments dels paviments que cal complir.
Les recomanacions no només tenen aquesta vessant tecnològica i estructural, també
representen una important proposta de caràcter conceptual, ja que els paviments
també són la identitat dels nostres carrers, barris i districtes, i formen part del
patrimoni de la ciutat. Per tant, les recomanacions també parlen de quins són els
paviments més convenients per a cada zona de la ciutat precisament per preservar
la imatge formal de la qual Barcelona és un exemple magnífic. En aquest sentit, val a
dir que es manté l’esforç que s’està fent en altres àmbits municipals per dotar de més
caràcter de centralitat als barris més perifèrics amb la correcta elecció dels paviments.

4.3 CONCLUSIONS

Finalment, cal assenyalar que la GDP vol mantenir aquest caràcter obert, participatiu,
amb clara vocació d’incorporar noves iniciatives que puguin arribar de qualsevol àmbit
i que puguin enriquir els continguts presentats. Aquesta vocació volgudament oberta
també és una condició necessària per poder incorporar àgilment aquelles propostes
que puguin arribar del món de la innovació, en què Barcelona és capdavantera. Per
aquesta raó la GDP ha de definir mecanismes de seguiment i de coordinació amb
els departaments que desenvolupen la seva tasca en aquets àmbits, per fer possible
aquest objectiu tan important.

Les conclusions d’aquest estudi van servir de base per a una de les parts centrals
de la GDP: les recomanacions. Una de les conclusions més clares va ser que en els
últims anys s’ha produït una proliferació de diferents tipus de peces, i que en els
carrers d’ús compartit estaven manifestant alguns problemes de trencaments com a

En aquets moments ja es disposa, en diferents graus de desenvolupament,
de solucions pels paviments que resolen algunes problemàtiques estudiades.
La idea és incorporar-les en fase de prova, fer-ne el seguiment temporal i
consolidar-les amb el temps com a solucions recomanades.

27. Neteja. Prestacions pròpies:
Aspecte més o menys net o brut, és un material sofert o no, independentment
de si està net o no. També pels paviments que incorporen propietats
fotocatalítiques, autonetejadores.
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5. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS PAVIMENTS DE BARCELONA
La història dels paviments de la ciutat està estretament lligada a l’evolució i la
manera d’entendre l’espai públic al llarg del temps. A continuació es descriuen
alguns moments clau en l’evolució i la transformació de la ciutat, determinats
per canvis polítics, socials, econòmics, demogràfics, etc., que han comportat fets
urbans que han afectat en major o menor mesura l’evolució en els tipus i els usos
dels paviments.
La visió històrica ajuda a entendre la perdurabilitat en l’ús de determinats paviments
al llarg del temps, mentre que altres han anat desapareixent. Determinats paviments
com el panot s’han convertit, per la seva versatilitat i la consolidació del seu ús, en
un signe d’identitat de la nostra ciutat.
L’aparició de nous materials a partir de la segona meitat del segle XIX ha fet que
en un segle i mig es passés de l’ús exclusiu de la pedra com a paviment de la ciutat
històrica a l’ús generalitzat de panot i l’aglomerat durant bona part del segle XX
(aproximadament fins als anys 80). Des dels primers ajuntaments democràtics, amb
la recuperació de l’espai públic, fins a l’actualitat s’ha generalitzat l’ús de paviments
de peces i llambordes, tant prefabricades com de pedra natural en carrers, places i
parcs.
En les dues últimes dècades s’han pacificat molts carrers, s’han creat zones de
vianants en tots els districtes, s’han urbanitzat de nou molts carrers en plataforma
única, la pavimentació dels quals s’ha dut a terme principalment amb peces de
lloses, llosetes i llambordes de pedra natural, de granit o sorrenca i de formigó
prefabricat.
La ciutat de Barcelona fins a l’enderroc de les muralles i l’aprovació del Pla Cerdà.
Evolució dels empedrats de l’interior de la ciutat.
La ciutat de Barcelona abans de l’enderroc de les muralles l’any 1854 i del seu
creixement cap al pla de Barcelona era una ciutat d’estructura medieval amb els
carrers formats pel creixement al llarg dels camins i ravals. No disposava de més
espai públic que els carrers com a suport de tota l’activitat de la ciutat. Es té
constància escrita que ja pels volts del 1700 els constructors dels edificis de ciutat

havien de pavimentar el tram de carrer davant de l’edifici amb pedra sorrenca de
Montjuïc.
L’any 1826 comencen les obres d’obertura del carrer Ferran. És el primer carrer
comercial i modern de la ciutat, de traça rectilínia de 10 metres d’amplada,
l’obertura es fa a partir de l’esbotzament de la ciutat antiga. El projecte del
carrer va tenir un gran valor simbòlic, va representar una forma de fer la ciutat
nova, es va projectar amb criteris d’unitat formal, en una sola operació urbana i
amb una nova arquitectura, es van regular l’altura dels edificis, les obertures de
façana i l’altura de les plantes baixes. La ciutat i els carrers es projectaven.
A partir de l’any 1833, amb la Llei de desamortitzacions, els cementiris existents
davant de les esglésies de cada parròquia van ser secularitzats i es van convertir
en les primeres places existents a la ciutat, ja molt densificada, després dels
creixements de població. Entre altres, es van guanyar per a la ciutat la plaça del
Pi, la de Santa Maria, la de Sant Just i la Sant Pere.
Pel que fa als paviments, és interessant destacar el document relatiu a l’empedrat
de la part interior de la ciutat, Quadern demostratiu del mesurament i estat dels
empedrats i clavegueres de Barcelona i barri de la Barceloneta, de novembre de
1855, reformat el 1859.
Es fa una catalogació detallada de la longitud, l’amplada, el nivell de circulació
i l’estat de conservació dels empedrats i les clavegueres de tots els carrers que
disposen d’aquests serveis. Dos anys més tard, partint de l’estudi anterior,
s’escriu el “Plec de condicions que han de complir els empedrats dels carrers
de l’Interior de la ciutat”, document signat per l’arquitecte municipal, Miquel
Garriga i Roca, el 1857, en què es pot llegir que el paviment havia d’estar
constituït per llambordes de 148 a 195 mil·límetres d’ample, de 30 a 40
centímetres de llarg, i de 10 a 12 centímetres de gruix, per a la calçada, mentre
que per a les voreres s’utilitzaven llambordes de 80 per 30 centímetres i una
altura de 4 centímetres, amb el mateix objectiu de millorar l’estat dels carrers.
El 1859 F. Daniel i Molina projecta el model per empedrar els carrers que
finalment es converteix en el model tipus utilitzat en aquella època, basat en
una vorada i voreres de pedra sorrenca de Montjuïc, encintat de rigola i calçada

5. Evolució històrica dels paviments de Barcelona
de llambordes de granit, basalt o pedra de Montjuïc (imatge 6). A més, Molina
també va dibuixar el sistema de clavegueram i el de les instal·lacions d’aigua i
de gas.
6. 1859, projecte de Daniel i Molina per als carrers
de Ciutat Vella amb pedra de Montjuïc.
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carrer tipus d’amplada considerable, 20 metres, i els carrers d’amplada especial de
30, 50 o 60 metres. El carrer tipus de 20 metres es concep com una gran avinguda
arbrada amb la mateixa proporció d’espais per a vehicles (carros) que per a
vianants (5 metres de vorera a cada façana i 10 metres de calçada central per a
quatre carros). Els xamfrans són una veritable singularitat del pla, van conformant
a cada cruïlla una plaça d’uns 50 metres de costat. El pla defineix la calçada en
bombeig i proposa una pavimentació amb macadam, per a trànsit lleuger, ja que
fa menys soroll que les llambordes i és menys lliscant.
La vorera està formada per dues parts: una per al pas de vianants i l’altra per a la
plantació d’arbrat (separats cada 8 metres). Cal afegir que en el projecte teòric
de Cerdà les illes eren obertes i es generaven jardins, places i parcs. La concepció
de l’espai públic és d’una qualitat i unes dimensions totalment noves, amb molts
carrers i voreres per pavimentar. Corresponia als particulars que construïen els
edificis la pavimentació de la part de la vorera que tocava la façana. L’Eixample
Cerdà s’impulsa amb força a partir de la dècada de 1870. En aquests anys es
comença a comercialitzar el morter de pòrtland. L’any 1867, a l’exposició de París, es
presenta la rajola hidràulica com a producte alternatiu a la pedra natural, un tipus
de rajola que no requereix cocció, sinó que es consolida mitjançant el seu premsat.
Des de finals de segle XIX fins a l’actualitat s’utilitza el panot de forma massiva en
la pavimentació de voreres de la ciutat i esdevé un signe d’identitat, especialment
a l’Eixample. A principis del segle XX l’Ajuntament convoca un concurs per unificar
els models de panot i escull un total de vuit models que són els que s’han anat
col·locant al llarg dels anys amb diferents preferències en cada època.
7. Treballs de formació d’esplanada en l’obertura de l’Avinguda Diagonal.

L’Eixample Cerdà 1859. El procés d’urbanització de l’Eixample, introducció i
posterior evolució del panot.
L’Eixample Cerdà parteix d’una concepció completament nova de la ciutat: la
igualtat, la salubritat, la higiene, la teoria per la urbanització, el concepte de
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Les dues exposicions universals de Barcelona.
L’exposició universal del 1888 suposa per a la ciutat una empenta: l’enderroc de
la ciutadella militar l’any 1869 i la urbanització dels carrers i el conjunt d’edificis
amb baixos porxats, segons el projecte de Fontserè, el mercat del Born i l’entorn.
En aquests carrers s’utilitza la pedra per pavimentar les voreres i la llamborda
per a les calçades, seguint els criteris de l’empedrat a la ciutat.
Finals del segle XIX i principis del segle XX.
Aquesta època suposa una de les de major prosperitat i industrialització
de Barcelona, es perden les colònies i tornen els indians, es construeixen
fàbriques a les viles del Pla de Barcelona (en procés o annexionats a la ciutat)
majoritàriament al Poblenou i a l’Esquerra de l’Eixample. És l’època d’annexió
dels municipis.
Els anys previs a l’Exposició Universal del 1929 són de gran activitat. En principi,
l’exposició s’havia de celebrar el 1917, per això l’any 1914 es redacten les “Bases
per a la construcció de voreres en els carrers de la zona interior de la ciutat”,
en què, de la mateixa manera que a l’Eixample, la construcció i el cost de la
vorera corresponen al propietari que construeix a l’interior de BCN i dels pobles
agregats. S’ha d’executar amb pedra o granit artificial 35 x 7 0 x 12 amb cara
superior buixardada, col·locada en filades perpendiculars a la vorada, i també es
permet la utilització de panot.
L’any 1925 es publica un plec de condicions especials que s’afegeix a la contracta
d’“adoquinado” de la dècima interior per substituir les llambordes sobre sorra en
mal estat i insalubres per paviment de formigó, i per a la realització d’aglomerats
sobre llamborda.
L’època de la irrupció massiva del vehicle privat, als anys 60 i 70.
El vehicle ho envaeix tot, en els carrers estrets del Nucli Antic ocupen tota la
superfície de les places, no existeix l’espai públic com a tal. Aquest període es
caracteritza per un creixement del trànsit i el fort creixement urbà en els barris
perifèrics del moment. És l’època de construcció dels polígons d’habitatges, que

disposen d’espai lliure entre blocs d’edificis, però sense urbanitzar. Els carrers
consoliden el seu paper funcional, amb un marcat caràcter de mobilitat. El parc
mòbil de vehicles privats segueix en expansió, apareixen els primers problemes
de contaminació urbana. Molts carrers es reformen per acomodar-se millor al
protagonista indiscutible de la ciutat, el cotxe. Es redueixen les amplades de les
voreres, desapareix l’espai per als vianants. És el període en el qual es comencen
a abandonar els paviments de llamborda de les calçades perquè resulten
incòmodes, sorollosos i lliscants els dies de pluja. És l’expansió dels paviments
bituminosos. La ciutat projecta vies ràpides segregades amb construcció de
viaductes, veritables autopistes urbanes, amb passos elevats a tocar de les cases
o en trinxera, que divideixen barris sencers. Les zones de vianants més singulars
es pavimenten majoritàriament amb paviment de pedra artificial (terratzo per a
exteriors) en passeigs i carrers singulars, la Rambla, les voreres del carrer Aragó,
Pau Casals, plaça de Catalunya, etc.

8. Carrer Aragó, imatge de trànsit en hora punta.

5. Evolució històrica dels paviments de Barcelona
Els primers ajuntaments democràtics. Plans urbanístics i projectes urbans i la
Barcelona Olímpica del 1980 fins al 1996
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9. Avinguda del Portal de l’Àngel, un dels primers exemples dels nous
carrers de vianants de la ciutat el 1992. Llosa granítica.

En els plans urbanístics i els projectes urbans es defineixen les actuacions de
reconstrucció de la ciutat i la recuperació de l’espai públic com a espai de
reivindicació social. Sota la implantació d’una estricta legalitat urbanística
es redacten projectes de regeneració urbana i projectes de restauració i
revitalització del patrimoni. Aquí es marquen les grans línies d’actuació de la
ciutat, que es completaran amb les actuacions olímpiques. Els projectes de
ciutat i d’espai públic es redacten amb criteris d’alta qualitat formal.
Les primeres actuacions consisteixen a recuperar les places dels centres
històrics, al Raval, Ciutat Vella i les antigues viles agregades: entre altres, són
d’aquesta època les places de Gràcia i les Corts, la Plaça Reial, l’eix viari de Sant
Andreu, la reestructuració de l’illa de vianants de Ciutat Vella. Es fan projectes
de transformació urbana integral als diferents barris de la ciutat, entre altres:
l’eix Via Júlia-Llucmajor-Valldaura, el Moll de la Fusta, el Port Vell i un llarg
etcètera.
Durant aquesta època s’impulsa des dels projectes urbans l’estandardització
dels elements urbans i del tractament de l’espai públic i, per extensió, dels
paviments amb criteris de contenció formal, normalització de materials,
facilitat de manteniment, tractament unitari... És el moment de la utilització
massiva dels nous paviments de formigó prefabricat, es defineixen el nou
model de gual i la peça de vorada granítica, i als espais més singulars del
centre de la ciutat s’utilitza el paviment de lloses i llambordes de granit.
Els projectes olímpics representen la gran transformació de Barcelona, amb
un seguit d’actuacions estratègiques: l’obertura de Barcelona al mar, la
construcció de les viles olímpiques i l’Anella Olímpica, la construcció de les
rondes, amb propostes descentralitzades i de potenciació i revitalització dels
barris i polígons residencials, fins aleshores perifèrics i mal comunicats. S’actua
als centres històrics, s’urbanitza l’espai públic, es recuperen grans espais de la
ciutat com a places i parcs urbans.

Període 1996-2014. Visió de barri, accessibilitat
L’any 1996 es produeix la descentralització d’alguns dels serveis municipals. A
partir d’aquell moment, els districtes assumeixen una responsabilitat més gran
en la redacció de projectes i obres urbans, amb més o menys externalització.
Això suposa una diversitat de solucions, multiplicitat de materials i tipologies de
paviments.
És en aquests anys que s’impulsen polítiques de reorganització del trànsit
per potenciar la mobilitat de vianants, pacificant els carrers en tots els barris i
districtes de la ciutat, començant pels nuclis històrics de les antigues viles, amb la
seva transformació a plataforma única.
Aquesta tendència ha permès als diferents operadors municipals, districtes
i altres departaments municipals, plantejar diferents solucions de carrers
pacificats. Alguns simplement han guanyat superfície de voreres (amb la
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reducció d’algun carril de circulació), mentre que d’altres ho han fet sense
alterar la configuració del carrer ni barrejar usos de vianants i trànsit rodat, a
través de la implantació de les zones 30. I, finalment, altres han unificat en el
mateix espai i a la mateixa rasant aquests dos usos principals, els anomenem
carrers de plataforma única.
Durant aquest període, en altres llocs de la ciutat es porten a terme grans
operacions de caràcter singular, com ara el parc de Diagonal Mar, el parc Central
de Nou Barris, i es culmina el 2004 en el Fòrum de les Cultures amb la urbanització
del front marítim del Besòs. En aquests espais apareixen solucions i dissenys de
paviments singulars i específics pensats pels arquitectes mateixos.
Altres actuacions rellevants en la mateixa línia serien el parc de la Torre de Gas
Natural, la Gran Via de les Corts Catalanes (plaça de les Glòries- Extremadura) i els
àmbits de l’antic mercat del Born.
En els últims anys, coincidint amb una més preocupació més gran pel medi
ambiental de la societat, s’estan portant a terme operacions en l’espai públic, on
el verd i la renaturalització del carrer es converteixen en protagonistes. És el cas
de la nova urbanització del passeig de Sant Joan i del projecte Canòpia Urbana,
guanyador del concurs de la plaça de les Glòries.
La racionalització de la mobilitat a escala de ciutat és, en gran part, el que ha fet
possible aquest canvi. Actualment el 80 % de desplaçaments es resolen en el 20 %
de carrers. Aquest nou model impulsa l’ús de sistemes de desplaçament menys
contaminants, més sostenibles i saludables, com la bicicleta i el vehicle elèctric.
També l’aparició de les superilles aconseguirà alliberar importants zones de la
ciutat del trànsit rodat. El paviment s’ha d’adaptar a aquestes noves realitats en
què es crearan més carrers pacificats per a usos més cívics en el si d’una ciutat a
escala humana.
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10. Carrer Mont-roig, exemple de carrer resolt amb plataforma única amb
tractament unitari del paviment. Llamborda i lloseta de formigó prefabricat.

En fase de projecte, la decisió de plantejar carrers en plataforma única o
plataforma segregada depèn en bona part d’una decisió de caràcter conceptual
molt vinculada amb els nous models d’espai públic i de ciutat.
Aquesta decisió implica assumir i resoldre les diferents particularitats dels dos
models, respecte de la mobilitat tant de vianants com de vehicles, usos i activitats
del carrer i la situació en la trama urbana de la ciutat.
A continuació es detallen els criteris que cal tenir en compte per a la definició
dels projectes de carrers, amb especial atenció als de plataforma única que, per
la seva complexitat tant d’usos compartits per a persones i vehicles, com de
requeriments d’accessibilitat i manteniment, són els que mereixen una atenció
especial en aquesta guia.

1.1. EN CARRERS DE PLATAFORMA ÚNICA:
• Prioritzar un disseny unitari per enfortir i remarcar el caràcter de carrer amb
prioritat per a vianants i controlar així la velocitat dels vehicles, de manera que
es redueixin els actuals conflictes de seguretat viària (velocitat humana).
«La imatge formal preferiblement ha de ser la d’un carrer de vianants, és a dir,
un únic material, o diversos materials d’aspecte i cromatisme similar»
Es tracta de distanciar-se dels criteris de disseny que tenen els carrers segregats
convencionals. Quan el paviment escollit és de peça, és fàcil garantir la unitat
de tractament, perquè és possible complir adequadament els requeriments
bàsics pel que fa als vianants, els vehicles i l’explotació de serveis. Si cal fer
servir les mescles bituminoses en l’àmbit de pas dels vehicles, s’ha de fer amb
una solució clarament diferent de les que es fan servir en les calçades viàries;
per exemple, aglomerats de color, motius o marques vials que trenquin la
percepció de continuïtat, etc., o amb algun tractament en la superfície, com
ara el granallat (laterals del passeig de Gràcia, any 2014). Evidentment, caldrà
resoldre els àmbits laterals dels carrers en les zones de serveis amb paviment
de peça.

• Substituir les seccions de tres franges diferenciades per seccions d’un sol
material (peça) o, en tot cas, de materials diversos amb cromatisme similar.
Les solucions de franges molt clarament diferenciades, que s’han posat en pràctica
els últims anys en molts barris de la ciutat, estan causant problemes d’interpretació
pel que fa a la prioritat del vianant envers el vehicle. Els carrers amb cert trànsit i
pocs vianants acaben funcionant com a carrers segregats convencionals, amb
l’agreujant que els vianants, entre fitons i façana, disposen de menys espai que en
l’antiga vorera, i acaben entrant en l’àmbit dels vehicles de cop i, per tant, es generen
problemes de seguretat. Alguns conductors identifiquen aquest model com a carrer
on tenen certa prioritat i possibilitat de circular a velocitats inadequades.
Els carrers amb més vianants i poc o molt trànsit rodat no tenen aquest problema,
ja que és la totalitat del carrer que, en la pràctica, es veu ocupada pel flux de
vianants. És el cas de carrers comercials.
No obstant això, creiem que cal impulsar iniciatives amb plantejaments que
eliminin aquestes franges. La franja d’encintat del drenatge es pot eliminar
fàcilment, ja que la solució d’embornals en l’aglomerat asfàltic funciona.

1. Criteris generals de projecte pel que fa als paviments
Les peces de paviment de les franges laterals i l’aglomerat asfàltic han de treballarse dintre de la mateixa escala de cromatisme i textura. Cal anar a peces més
fosques, o a mescles asfàltiques més clares, a base de tractaments en la superfície,
o directament intervenint en el color del betum o de l’àrid de la capa de trànsit.
11. Exemples de diferenciació d’àmbits per franges, en carrers de plataforma única.
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En el mercat hi ha moltes peces de tons, colors i textures més pujades, sense
necessitat de recórrer als grisos/negres.
Les diferencies d’absorció tèrmica pels colors més foscos, i per tant l’efecte illa
de calor, es compensaria si féssim servir aglomerats una mica més clars i peces
de tonalitat similar, milloraríem el manteniment i la neteja dels paviments i
disposaríem de possibilitats de fer carrers sense franges aparents marcades.
12. La utilització de colors clars en els paviments
contribueix a disminuir l’efecte illa de calor.

• Equilibri entre colors foscos i clars. Neteja i efecte illa de calor
Els àmbits més bruts d’un carrer se situen en la zona de pas dels vehicles: taques
d’oli, carburants, vidres microscòpics, pols de pneumàtic, pols de pastilla de frens,
terra arrossegada per les rodes i les partícules contaminants de mida més gran. De
fet, els dies de pluja l’aigua de les calçades porta una concentració de partícules
important que se’n va al sistema de col·lectors i a les depuradores.
En canvi, el color relativament fosc, la textura rugosa de la superfície dels aglomerats
asfàltics, la senyalització horitzontal, els converteix en paviments soferts enfront
de la brutícia i, per tant, es perceben menys bruts del que estan en realitat.
Per contra, els paviments de colors de tons clars i textura llisa es veuen bruts
encara que puguin estar relativament nets; per exemple, la pedra sorrenca o els
paviments de formigó polit.
Des d’aquest punt de vista, és més adequat fer servir paviments de color i to més
pujats i textura marcada. Un bon exemple és el panot, que marcaria la frontera de
color i to més clar, la llosa de 40 x 40 és més bruta que el panot, ja que, malgrat que
és del mateix color i to, no té textura, les taques i els xiclets s’hi veuen ressaltats.

• Fomentar les solucions de drenatge central, que està associat a carrers de
vianants i no de vehicles. La millora el drenatge de carrers de plataforma única
de doble línia de drenatge, que actualment redueixen la capacitat de drenatge
del seu equivalent segregat també evita les esquitxades a vianants i botigues en
carres estrets els dies de pluja. Amb la solució de drenatge central és més fàcil
donar caràcter unitari al carrer, sobretot en carrers de plantes sinuoses i d’amplada
variable (nucli antic).
La solució de drenatge central és l’adoptada habitualment en paviments de peça.
A més, és la més hidràulica en plataforma única. Com que és un criteri vinculat al
fet que es tracti d’un carrer de vianants i no de vehicles, és especialment indicat
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per a carrers de prioritat invertida, ja que el conductor percep clarament que està
en un espai urbà no dissenyat per als cotxes.
Quan cal fer servir aglomerats en els àmbits centrals es fa difícil construir una
recollida central, perquè planteja l’aglomerat en dues fases normalment estretes.
Aquesta solució és factible amb l’ús d’estenedores petites i els mitjans materials i
humans adaptats a aquest tipus d’obres.
En carrers amples en què es pugui trepitjar aquest encintat per al trànsit pesant
no és una solució adequada, val més plantejar una separació amb algun tipus
de junta, sempre problemàtica, o intentar fer els dos pendents compactant
l’aglomerat longitudinalment amb la maquinària convencional i, per darrere, un
compactat transversal amb maquinària petita.
• Trencar la linealitat dels dissenys de molts dels carrers actuals, una linealitat molt
lligada a la idiosincràsia del trànsit rodat (vorades, rigoles, ample constant de la
calçada, etc.). Es tracta de jugar amb la disposició a portell d’alguns elements
urbans, arbres, mobiliari, fanals, etc., amb la intenció de dissenyar un espai urbà
més ramificat, sense perspectiva oberta, amb escala i dimensions pensades per
als vianants.
Aquest recurs, juntament amb el tractament unitari de l’espai urbà a través del
paviment i de la resta d’elements de la urbanització, és un dels millors models que
es poden plantejar per mantenir la qualitat conceptual de la proposta de l’actuació.

13. Trencar la linealitat significa fer espais en trams a escala del vianant, jugant amb la disposició
del mobiliari i del paviment, especialment indicat per a carrers de traçat o amplada irregulars.

1.2. EN CARRERS DE PLATAFORMA SEGREGADA:
• Prioritzar, sempre que sigui possible, el disseny diferenciat dels àmbits de carrer
(trànsit/vianants) per reforçar l’actual estatus de funcionament universal que
tothom fa servir: voreres, espai segur per als vianants i situat un graó per sobre del
vial, i calçada a un nivell inferior per al trànsit i insegur per als vianants.
• En línia amb el punt anterior, promoure l’ús de materials de calçada i vorera
diferenciats. Peça en voreres per permetre l’explotació dels serveis i permetre
el temps de tres setmanes, aproximadament, d’enduriment dels morters i les
beurades. I l’ús de mescles bituminoses a la calçada per permetre la posada en ús
immediat, tant en obra nova com en reparacions.
En eixos principals (o cívics), cal compaginar la peça de granit (llosa) amb el panot
flor (exemple: ronda del General Mitre, ronda de Sant Antoni).
També peça en vorera on l’exigència i la tolerància de regularitat geomètrica no
és tan gran i és més flexible, i es justifica en certa manera el treball més manual.
En canvi, aglomerat amb estenedora en calçada amb una exigència de tolerància

1. Criteris generals de projecte pel que fa als paviments
geomètrica de rasant més forta col·locat amb mitjans industrials de molt més
rendiment.
• Coexistència amb els altres elements de mobiliari urbà i de serveis. Mantenir
els criteris que es fan servir actualment per a la col·locació de cadascun dels
elements recollits a la Instrucció d’alcaldia relativa als elements urbans de la
ciutat de Barcelona, d’abril de 2011, en què es defineix la ubicació dels elements
de mobiliari urbà de manera endreçada en el que es denomina franja equipada.
Aquesta franja és l’àmbit coincident amb l’alineació dels arbres, on s’ubiquen tots
els elements de mobiliari, deixant lliure l’espai més proper als edificis.
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S’ha de garantir que els guals d’accés a les plataformes úniques resisteixin el pas
de vehicles. Actualment s’estan executant d’1,20 metres d’amplada, amb granit
amb dos peces trapezoïdals de 60 cm x 40 cm i gruix variable, o directament amb
rampes d’aglomerat. Cal evitar la utilització de guals de vehicles de 60 centímetres,
que dificulten l’accés de les bicis i dels cotxes.

14. Cruïlla de carrer segregat (Torrent de les Flors)
amb carrer de plataforma única Martí).

• Accessibilitat dels itineraris. Els itineraris han de ser accessibles i complir la
normativa aplicable, l’Orden VIV/561/2010, cal realitzar les franges de detecció
amb paviments diferenciats tal com indica la normativa. L’amplada mínima de
vorera lliure d’elements de mobiliari urbà es defineix en 1,80 centímetres (i en
zones urbanes consolidades on no sigui possible, s’admet una amplada no inferior
a 1,50 metres).
• Zones de transició entre plataforma única i segregada, guals i paviments. Les
zones de transició entre carrers de plataforma única i carrers segregats són zones
de tractament específic.
En voreres de menys de 3,30 metres (per al compliment de la normativa
d’accessibilitat) la trobada amb la plataforma única es pot solucionar amb un gual
deprimit. Caldrà estudiar en cada cas la millor solució. És important en aquestes
zones de transició que, en cas que es facin amb el mateix material de la vorera
(panot, lloses, llosetes, etc.), aquestes peces tinguin 8 centímetres de gruix i la
base, de 20 centímetres de formigó, i que es tractin amb la mateixa secció de ferm
del vial.
Si l’estatus de mobilitat del carrer segregat ho permet, és millor prioritzar la cruïlla
en PU (com a exemple, la cruïlla dels carrers Martí amb Torrent de les Flors, imatge
14), en què la transició es realitza amb la construcció d’una rampa a la calçada del
carrer segregat, abans del gual de vianants resolt en PU. Aquesta solució afavoreix
la reducció de velocitat en l’àmbit de la cruïlla i es fa efectiva la prioritat dels
vianants enfront dels vehicles.
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Solucionat amb elevació de la calçada del carrer
segregat configurant una cruïlla en PU.
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2. PAVIMENTS RECOMANATS EN ELS CASOS MÉS HABITUALS

2.1. PAVIMENTS MÉS HABITUALS EN CALÇADA DE CARRERS SEGREGATS

Per a la sistematització de la utilització de la GDP s’ha fet un esforç molt important
de síntesi amb l’objectiu de facilitar la redacció de projectes i les recomanacions o
prescripcions dels paquets de ferms i paviments més habituals a la ciutat.

Els paquets de ferm de les calçades dels carrers segregats estan determinats per tres
tipologies en funció de si són xarxa bàsica o local. Aquests ferms són prescriptius a
tota la ciutat (en general).

2.2. PAVIMENTS DE PANOT EN VORERES DE CARRERS SEGREGATS
(prescriptius a l’Eixample)
El paquet de ferm de les voreres de la ciutat està determinat per una única tipologia,
la lloseta de panot sobre base de 15 centímetres de formigó, amb les úniques
variants de determinats barris amb paviment específic.

3. Recomanacions de paviments per a casos concrets o
comprovació d’idoneïtat en opcions predeterminades
3. RECOMANACIONS DE PAVIMENTS PER A CASOS CONCRETS O
COMPROVACIÓ D’IDONEÏTAT EN OPCIONS PREDETERMINADES
3.1. INTRODUCCIÓ
En aquest apartat es descriu el mètode de determinació i comprovació dels ferms
i el paviment de cada carrer, sistematitzat en un quadre en què, d’una forma
sintètica i ordenada, apareixen els conceptes més importants a tenir en compte en
la redacció del projecte concret.
L’objecte del quadre no és aconseguir una definició inequívoca d’un paviment
determinat, sinó una eina d’aproximació a la definició bàsica i de comprovació
funcional del paviment escollit.
«És, per tant, una guia metodològica per orientar al redactor/director del
projecte en la presa de decisions que afecten la secció tipus i la secció estructural
dels paviments, en funció de la tipologia de carrer, mobilitat, usos, activitats
previstes, etc.»
Les recomanacions de paviments descrites en aquest document estan definides
en un quadre de recomanacions. L’objectiu és recollir de forma sintètica tots els
aspectes rellevants i que tenen a veure amb l’elecció d’un determinat tipus de
paviment.
El quadre és el resultat de l’estudi per separat de tots aquests aspectes, un cop
ordenats els criteris en un mateix sentit (de més trànsit a menys, de més resistència
del ferm a menys, de més rugositat superficial a menys, etc.). A aquest ordre, sempre
que ha sigut possible, s’hi han afegit valors numèrics per tal de concretar i clarificar
les diferents classificacions.
Després s’ha plantejat una relació entre tots de manera que a partir d’unes dades
inicials - normalment trànsit, règim de mobilitat, usos, geometria de la secció i barri es pugui definir de forma encadenada el tipus de ferms en els diferents subàmbits
d’un carrer, l’acabat superficial més adient, si el paviment pot ser de peça o continu i,
finalment, escollir el material que cal fer servir dintre d’una classificació simplificada
per famílies de paviments.
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El resultat obtingut, que té caràcter de definició bàsica, es considera el de qualitat
mínima recomanada i, per tant, el redactor del projecte pot, justificadament,
adoptar una solució, per exemple, més competent, un ferm més resistent o una
peça d’acabat més exigent, etc.
La taula també permet resoldre la comprovació d’una solució predeterminada
pel projectista. En aquest cas, es pot recórrer la taula en sentit invers. El resultat
validarà la predeterminació o caldrà rectificar el paviment escollit.
El quadre recull els requeriments fonamentals que es consideren sistematitzables.
Òbviament, no s’hi recull cap aspecte de caràcter formal, ni de disseny de caràcter
conceptual d’un paviment, que, per la seva naturalesa, són de difícil sistematització.
Hem de recordar que és el criteri de l’autor, el que, d’una forma individual o
col·legiada, dóna valors i jerarquies als diferents criteris i en fa el balanç final per
obtenir una proposta de paviment. Es tracta d’un exercici complex, ja que alguns
requeriments tenen aspectes contradictoris; per exemple, escollir un paviment
molt rugós per atendre els requeriments de seguretat viària en un carrer de trànsit
elevat és, en certa manera, contradictori amb el criteri de la neteja, que demana
acabats més llisos. O escollir un ferm molt resistent dificulta molt i encareix la gestió
dels serveis que s’hi situen a sota. Aquesta elecció sempre té un caràcter més o
menys personal i, en certa manera, únic, i va associada a una qualitat intrínseca de
la proposta i coherent en tota la resta d’aspectes del projecte.
Un dels objectius d’aquestes recomanacions és clarificar i fer evident a totes les
persones que d’una manera o altra participen en el projecte el camí de la decisió
del paviment, ja que des de la transparència de la decisió es pot sostenir amb
més força una determinada solució, i a l’inrevés, aquesta mateixa transparència
pot posar de manifest una elecció inadequada. No es tracta de limitar o retallar les
possibilitats creatives liderades per l’autor de la proposta, sinó d’oferir una eina que
l’ajudi a donar una indispensable solvència tècnica a la seva decisió, de la qual el
redactor és responsable als efectes dels criteris i recomanacions de la GDP.
La decisió presa ha de complir totes les solucions recomanades. Es poden
desenvolupar dintre del marc d’un projecte, amb les eines pròpies dels criteris del
disseny de l’espai urbà que es fan servir habitualment a la ciutat de Barcelona.
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El quadre de comprovacions pretén atendre tres aspectes:
1. Recull sintètic, sistematitzat, ordenat i relacionat dels paràmetres
principals en la definició d’un paviment. Es tracta d’identificar els
aspectes més importants que afecten l’elecció de un paviment;
concretar, resumir els conceptes clau, ordenar-los, quantificar-los i,
finalment, posar de manifest les relacions entre tots aquests conceptes,
com ara la funcionalitat: trànsit, usos i activitats, geometria de la secció,
tipologia d’entramat urbà, requeriments tècnics i acabats superficials
dels materials.
2. Una metodologia de comprovació de l’elecció d’uns paviments
concrets d’un carrer, d’acord amb unes dades inicials, com a eina d’ús
general i com una forma de fer evidents i transparents els arguments de
la decisió. No es tracta d’una metodologia determinista, sinó més aviat
una metodologia orientativa, ja que els resultats obtinguts no sempre
seran inequívocament únics, però sí que situen la solució en un ventall de
possibilitats raonable. El quadre, en les seves classificacions, recull bona
part de les argumentacions tècniques que de forma sectorial apliquen
els diferents departaments municipals que implicats en el tema dels
paviments.
3. Una proposta de paviments recomanats per a la ciutat de Barcelona.
Aquest document de recomanacions proposa, a partir d’aquest quadre, set
grups significatius de carrers i catorze casos d’aplicació. El quadre reflecteix
tot el camí decisori d’una recomanació concreta d’un paviment, en un
exercici de transparència raonada i explicable.

3.2. METODOLOGIA DE FUNCIONAMENT DEL QUADRE DE COMPROVACIÓ
DE PAVIMENTS: COM CAL OPERAR
El quadre recull vuit factors principals que cal tenir presents a l’hora de prendre
la decisió i definir els paviments i els ferms, la funcionalitat, el trànsit, els usos
i activitats, la geometria de la secció, la tipologia d’entramat urbà, que es
descriuen a continuació. La metodologia va dels aspectes més generals als més
concrets.

3. Recomanacions de paviments per a casos concrets o
comprovació d’idoneïtat en opcions predeterminades
Dades de partida:
1. A. Identificar els usos i activitats previstos en el carrer
La idea és identificar els usos i activitats prioritaris previstos. La llista no és
limitadora, es tracta d’identificar aquelles situacions especials que poden
afectar un paviment. Per exemple, carrer comercial implica, en general,
definir àmbits de càrrega i descàrrega, àmbits de maniobra, etc. Carrers on
se celebren actes multitudinaris, de festa major, etc., poden necessitar accés
de vehicles articulats, etc.
1. B. Predefinició del disseny de la secció urbana per part del projectista
En funció de l’amplada del carrer, definir les possibles seccions urbanes i els
seus elements d’urbanització: existència o no de franja equipada, d’arbrat, de
zones d’estada, de zones exclusives per a vianants o si es tracta d’un carrer sense
aquests elements. En la taula a l’esquerra hi ha les seccions en PU per trams
d’amplada de carrer i a al dreta, les diferents seccions de carrers segregats.
2. Triar la denominació i la categoria viària segons el document Pacte
mobilitat 2002 Aj. Barcelona. (Mobilitat, Annex 5) Tots els carrers de la xarxa
bàsica de la ciutat són en un llistat ordenat per categories recollides en el
document esmentat. Els carrers que no són de xarxa bàsica, de caràcter local,
no són al document, però en general existeix consens municipal (districtes,
Guàrdia Urbana, Comitè d’Obres Mobilitat) sobre les subcategories.
La denominació viària dels carrers també pot ajudar a classificar-los. La
denominació que proposem apareix en bona part en la bibliografia específica
de vies urbanes, que en el quadre hem completat amb carrers d’exemple. Val
a dir que, si bé en general existeix concordança entre categoria i denominació
viària, per exemple, les grans avingudes solen ser vies d’accés i de trànsit
elevat, però en algun cas és possible que aquesta concordança no es doni.
Evidentment, sempre que sigui possible cal treballar amb dades d’estudis
de trànsit, aforaments disponibles, etc. per determinar el trànsit de disseny
del carrer.
Tot i que la normativa i les recomanacions més utilitzades en el disseny de
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paviments de vies urbanes es basa en la IMDp, (intensitat mitjana diària
de vehicles pesants), val a dir que les patologies observades en el conjunt
de vies urbanes de la ciutat, sobretot en les de plataforma única resoltes
amb peça, indiquen que també són responsables d’aquestes patologies
els vehicles semipesants de càrrega aproximada 3.500-10.000 kg, que
corresponen a la tipologia de camions lleugers de càrrega i descàrrega del
teixit comercial, i d’obres i reformes de mida petita.

3. Triar l’estatus de mobilitat del carrer:
En funció de les limitacions de velocitat, 80 km/h, 50 km/h, zones 30, 20,
10, definides pels departaments de mobilitat o pel districte. El nou carrer
objecte del projecte, ha de tenir definit l’estatus de mobilitat i s’ha d’ajustar
a algun dels disponibles en la normativa vigent, d’acord amb els criteris
generals de mobilitat de la zona, o bé, si cal, modificant la mobilitat o
preveient canvis en els carrers de l’entorn.

Això es correspon amb el fet que a baixa velocitat (10-20 km/h) l’efecte d’una
frenada sobtada és molt important sobre el paviment, fins i tot superior a
una frenada a alta velocitat. L’efecte de les direccions assistides amb vehicle
parat també generen unes tensions tangencials importants en el paviment. En
barris molt comercials, com ara Ciutat Vella, la proporció de vehicles d’aquesta
tipologia és molt superior a la dels vehicles pesants (camió d’escombraries,
camió formigonera, etc.). Cal considerar aquest fet a l’hora de dimensionar el
trànsit.

4. Determinació d’àmbits:
És especialment important determinar els diferents àmbits de paviment en
funció dels efectes que hi provoca el trànsit.

Quant al període d’explotació del carrer, cal considerar un horitzó d’almenys
45 anys; per tant, cal preveure l’evolució de la zona, en urbanitzacions de nova
planta, cal considerar que el procés d’urbanització, d’obres d’edificis, farà que
el paviment estigui molt castigat pel trànsit de pesants de les obres al principi
de la seva vida útil.
Existeix una correlació aproximada entre IMD de pesants i les diferents
formes de definir el tipus de trànsit d’un carrer.
A continuació hi ha la taula d’equivalències:

IMD (intensitat mitjana diària) de vehicles pesants. Infraestructures urbanes E. Alaberni. Recomanacions
per al projecte i el disseny del viari urbà F. Manchon i Norma 6.1 IC, Ministeri de Foment.

Carrers d’accés, restringit o no, càrregues i descàrregues. (mobilitat/districte).
En funció de la ubicació del carrer de PU, si està situat en illa de vianants
amb accés restringit o està envoltat de carrers d’accés no restringit, afecta
la decisió de confinar o no els diferents usos i, per tant, decidir les diferents
seccions de ferm.
En carrers de PU en illa de vianants, convé resoldre-ho amb una secció
unitària sense diferència d’àmbit (no fitons), ja que la condició d’accés
restringit facilita la gestió del poc trànsit i les C/D.
En carrers en PU envoltats de carrers sense accés restringit (tant segregats
com de PU) es fa difícil gestionar la convivència de vehicles i vianants sense
recórrer als fitons o altres elements equivalents.
Aquests criteris no estan específicament encadenats en el quadre de
recomanacions, però sí que interessa definir-los, per abordar més endavant
en el projecte les solucions més adients. És important preveure i senyalitzar
zones de C/D, reserves, etc. que es poden donar segons els usos del carrer i
cal senyalitzar aquestes zones per evitar aparcaments indiscriminats.
• Àmbit cruïlla: És l’àmbit definit per tota la intersecció viària dels dos carrers,
afegint-hi un àmbit de ½ carrer a cada banda. Aquest àmbit de paviment
és el més sol·licitat, ja que en la pràctica suporta els girs a baixa velocitat
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de radi curt, i les frenades brusques també a baixa velocitat, responsables
de les tensions tangencials més importants en el paviment. També en la
cruïlla es produeix un efecte de suma del trànsit.
Tot això ens fa recomanar en paviments de peça, solucions constructives
especials, com la S2b (llamborda amb junta especial) que es planteja com
una millora de la típica S2a (llamborda amb junta de beurada de pòrtland),
que en molts casos estudiats presenta patologies de trencament i de
desenganxament de la base de les peces. En general, cal dimensionar el
trànsit amb la suma de trànsit dels dos carrers.
• Àmbit trànsit: Es correspon amb l’àmbit de trànsit nominal del carrer,
situat en general en la part central d’un carrer de plataforma única o entre
vorades en carrers convencionals de vorera i calçada, subdividit en carrils
de circulació. Normalment es dimensiona aquest àmbit a partir del trànsit
de disseny.
• Àmbit d’estacionament: En carrers de plataforma única és la zona
dedicada a tot tipus d’estacionament, també cal preveure l’eventual
estacionament irregular per dimensionar aquesta part. Proposem
dimensionar el ferm d’aquesta zona, una escala inferior de trànsit que
la de disseny del carrer. Si és un àmbit lliure de vehicles, perquè estigui
protegit per fitons o mobiliari urbà proposem dimensionar el ferm amb
la solució S5 (lloseta hidràulica panot flor) o equivalent.
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de 5.); la segona, la V1, V2, V3, V4, V5; la tercera, A, B, C, D, E, F, G; la quarta,
T2, T31, T32, T41, T42, 0, segons la classificació que proposa la normativa de
vies urbanes de l’Estat, (6, 1, i 3.1 IC.) i de publicacions de referència. Cinc
de les set seccions estan en vigor a l’Ajuntament de Barcelona i són d’ús
recomanat o obligatori. Passem a descriure-les:
S1. Ferm mixt de mescla bituminosa 3 capes: La solució més resistent,
amb màxims requeriments a complir, antilliscant, bon drenatge i propietats
sonoreductores, és la solució per a les vies ràpides de trànsit elevat.
Fons de caixa de l’esplanada de terreny natural perfilat i compactat al 95
% del PM. Una subbase de 20 centímetres de gruix de tot-u compactat al
98 % del PM. Una base de formigó HM-20 de 22 centímetres de gruix, reg
d’imprimació (C60B4ADH / C60B3ADH), capa base de 8 centímetres de M.B.C.
tipus AC22 G B60/70, una capa intermèdia de M.B.C. de gruix 7 Centímetres
tipus AC16 S B60/70, reg d’adherència (C60B4ADH / C60B3ADH), i capa
de trànsit de M.B.C. de 3 centímetres de gruix, tipus BBTM 11A BM-3c,
sonoreductora amb àrid granític.
En cas de carrers amb zones d’aparcament, o amb carril bus, la capa de
trànsit de 3 centímetres de gruix serà BBTM 8A o SMA-10 amb betum
modificat BM-3c i amb àrid granític.

Evidentment, un cop definits els diferents ferms, que han de tenir un
caràcter de qualitat mínima equivalent, l’autor del projecte podrà,
justificadament, optar per solucions més resistents o per unificar ferms
més resistents, etc., per raons constructives o de coherència amb altres
aspectes de la proposta. Amb les dades de partida dels punts 1, 2, 3 i 4, el
projectista obté uns ferms recomanats per a cada àmbit del carrer.
5. Ferms recomanats. Seccions estructurals:
S’han prescrit set seccions estructurals, que es corresponen amb els
diferents tipus de trànsit, que en el quadre apareix expressat segons quatre
denominacions: la primera, la IMDp, (sup 270, 270a50, 50a15, 15a5, menor

Xarxa bàsica sense carril bus ni aparcament.

3. Recomanacions de paviments per a casos concrets o
comprovació d’idoneïtat en opcions predeterminades
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Betum millorat amb pols de cautxú procedent de pneumàtics reciclats, per
mescles d’alt mòdul.
Les mescles bituminoses d’alt mòdul s’apliquen en aquells casos en què
cal obtenir bones prestacions del ferm, reduir el gruix total de les capes
respecte d’altres solucions amb betum convencional.
Actualment és possible fabricar lligants bituminosos amb l’addició
de pols de cautxú procedent del triturat de pneumàtics reciclats.
S’aconsegueix, a banda de notables millores de caràcter mediambiental,
un betum amb prestacions superiors a la dels betums convencionals.
Les mescles bituminoses d’alt mòdul, amb la incorporació d’aquest nou
betum (BC 20/30) AM, betum, cautxú, 20/30, alt mòdul, es comporten
millor que les mescles convencionals; en concret, aporten més tenacitat,
més resistència a la fatiga, menys fragilitat i menor susceptibilitat tèrmica.
El gruix òptim en mescles d’alt mòdul es situa entre els 6 i 13 centímetres
i, en cas de necessitar-ne gruixos superiors, caldrà fer servir betum
modificat.
Entre d’altres, cal destacar la seva utilitat en casos de rehabilitació parcial
de ferms existents, sobretot quan calgui abaixar la rasant final del carrer
conservant les bases i les subbases.

Xarxa bàsica amb carril bus i/o aparcament.

S2a. Ferm mixt de mescla bituminosa dues capes. La següent solució, menys
resistent, és antilliscant. És adient per a trànsit mitjà i per a tot tipus de carrers.
Fons de caixa de l’esplanada de terreny natural perfilat i compactat al 95 %
del PM. Una subbase de 20 cm de gruix de tot-u compactat al 98 % del PM.
Una base de formigó HM-20 de 22 cm de gruix, reg d’imprimació (C60B4ADH
/ C60B3ADH), capa base de 7 cm de MBC tipus AC22, base S B60/70, àrid
calcari, reg d’adherència (C60B4ADH / C60B3ADH) i capa de trànsit densa de
MBC tipus D12 (AC 16 surf D) i 5 cm de gruix d’àrid granític.

Atès que encara no estan disponibles les seccions de ferms de la norma
per a aquestes MB, sempre caldrà justificar-ne l’ús mitjançant càlcul. Un
dels exemples executats amb aquesta solució és la reurbanització dels
laterals de l’avinguda Diagonal, amb la composició següent:
• Capa de trànsit 5 cm AC 16 surf D B 60/70 àrid granític
• Capa intermèdia 7 cm Alt mòdul, AC 22 bin S MAM 10/40-70_BM-1 àrid
calcari
• Base de formigó HM-20 amb fibres de polipropilè de 20 cm de gruix

Paquet de ferm per a calçades de xarxa local.

S2b. Llamborda amorterada amb junta d’entre 8 i 15 mil·límetres, amb
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morter d’alta resistència (resines). Solució adient per a carrers de plataforma
única amb intensitat mitjana de trànsit.
Per trànsit més intens, si es vol fer servir paviment de peça, cal incrementarne el gruix i utilitzar morters d’altes prestacions que caldrà justificar (exemple:
Exhibition Road, Londres).
Aquesta solució permet fer ús de paviment de peça de llamborda, si per raons
de la proposta no convé posar un paviment de mescla bituminosa. Seria una
solució de prestacions més o menys equivalents a la S2a, antilliscant i amb certa
drenabilitat, i amb capacitat de resistir el mateix trànsit. Cal valorar el tema del
soroll de rodament. En aquest sentit, es recomana rejuntar a cota de rasant.
Fons de caixa de l’esplanada de terreny natural perfilat i compactat al 95 %
del PM. Una subbase de 15 centímetres de gruix de tot-ú compactat al 98 %
del PM. Una base de formigó HM-20 de 20 centímetres de gruix, amb els
pendents transversals convenients.
Entre 2 i 3 centímetres de morter de consistència plàstica, dosificació 1:3, M-160 o
M-450 MOPU. Llamborda de pedra natural, artificial o de formigó de 8 centímetres
de gruix col·locada a truc de maceta, respectant una junta d’entre 8 i 15 mil·límetres
de gruix. Rejuntat amb morter d’alta resistència (per exemple, Plasterfugenmortel
ROMPOX-D2000, morter de resines especial per rejuntar llamborda), col·locat en
el mateix moment que la llamborda, enrasat amb la superfície i netejat. Tres (3)
setmanes de termini d’enduriment per posada en servei. Cal valorar la conveniència
o no de juntes de dilatació (Morter flexible – Exhibition Road, Londres).

3. Recomanacions de paviments per a casos concrets o
comprovació d’idoneïtat en opcions predeterminades
S3. Llamborda amorterada amb junta de 3 mm de beurada de pòrtland.
Solució adient per a carrers normalment de plataforma única, on, per raons
de la proposta, es justifiqui la col·locació de peça, amb situacions de trànsit
lleuger superior, amb característiques antilliscants una mica inferiors. Cal
valorar el tema del soroll de rodament. En aquest sentit, es recomana
rejuntar a cota de rasant.
Fons de caixa de l’esplanada de terreny natural perfilat i compactat al 95 %
del PM. Una subbase de 15 centímetres de gruix de tot-u compactat al 98 %
del PM. Una base de formigó HM-20 de 20 centímetres de gruix, amb els
pendents transversals convenients.
2 centímetres com a màxim de morter de consistència plàstica, dosificació
1:3 M-160. o M-450 MOPU. Llamborda de pedra natural, artificial o de
formigó de 8 centímetres de gruix col·locada a truc de maceta, respectant
una junta de 3 mil·límetres (amb separadors), amb beurada líquida de
pòrtland enrasada amb la superfície, col·locada i netejada preferiblement
amb mitjans mecànics, sistema pavifix o equivalent. Tres setmanes
d’enduriment per posada en servei.

Paquet de ferm llamborda junta 3 mm.

Paquet de ferm de llamborda amb junta especial 8-15 mm.

S4. Llosa amorterada amb junta de 3 mm de beurada de pòrtland. Solució
adient per a carrers normalment de plataforma única, on, per raons de
la proposta, es justifiqui la col·locació de peça, amb situacions de trànsit
lleuger o lleuger inferior. Es la solució indicada per a carrers de vianants, etc.

3. Recomanacions de paviments per a casos concrets o
comprovació d’idoneïtat en opcions predeterminades
Fons de caixa de l’esplanada de terreny natural perfilat i compactat al 95 %
del PM. Una subbase de 15 centímetres de gruix de tot-u compactat al 98 %
del PM. Una base de formigó HM-20 de 20 centímetres de gruix, amb els
pendents transversals convenients. 2 centímetres com a màxim de morter
de consistència plàstica, dosificació 1:3 M-160 o M-450 MOPU.
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només en casos justificats es permetrà la col·locació a l’estesa. La lloseta
hidràulica (panot) ha de ser de 4 centímetres de guix, i de 8 centímetres
en el cas de pas de vehicles. Reg i beurada de pòrtland el mateix dia de
la col·locació del panot.

Llosa de pedra natural, artificial o de formigó de 8 centímetres de gruix
col·locada a truc de maceta, respectant una junta de 3 mil·límetres (amb
separadors), amb beurada liquida de pòrtland enrasada amb la superfície,
col·locada i netejada preferiblement amb mitjans mecànics, sistema pavifix
o equivalent. Tres setmanes d’enduriment per posada en servei.

Lloseta hidràulica, panot.

6. Requeriments tècnics dels paviments:
Un cop definides les seccions estructurals de ferms, obtenim la resposta
als requeriments anteriors.

Paquet de ferm llosa junta 3 mm.

S5. Lloseta hidràulica (panot flor) sobre morter i junta amb topall
amb beurada de pòrtland. Solució indicada, en general, per a voreres
de carrers de plataforma segregada o àmbits laterals de carrers de
plataforma única.
Fons de caixa de l’esplanada de terreny natural compactat al 95 % del
PM. El gruix de la base de formigó en massa HM-20 ha de ser de 15
centímetres en general; en el cas de pas de vehicles, de 20 centímetres.
Aquesta base ha d’incorporar el pendent transversal. El morter ha de
ser de ciment pòrtland M-80 en el cas normal, i de M-160 en el cas de
pas de vehicles. El gruix d’aquesta capa, en tots els casos, ha de ser
com a màxim de 2 a 3 centímetres, s’ha de col·locar a truc de maceta, i

En el quadre apareixen els requeriments funcionals principals, que
tenen a veure amb la seguretat (capacitat de frenada) i la comoditat per
transitar pel paviment tant vehicles (vibracions, etc.) com de vianants
(capacitat antilliscant en sec i humit, aspectes d’accessibilitat i confort
podotàctil).
També es tracta el tema de la reducció del soroll provinent dels motors
i del rodament dels vehicles en els carrers de trànsit i velocitat més
elevada.
La resta de requeriments, com ara aspectes de col·locació d’obra, cost,
perdurabilitat, sostenibilitat, es tracten més endavant i per a cada tipus
de paviment. També es tracten amb més detall aspectes molt importants
de manteniment i explotació dels paviments, com ara proveïdors,
terminis de subministrament, replicabilitat, color, textura, dimensions,
facilitat de reposició, aparició de patologies, cost de reposició, aspectes
de neteja, etc. (Capítol II, 04 Grau d’adequació als requeriments dels
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materials d’ús admissible).
7. Acabats superficials/materials:
Les classificacions dels requeriments, de les textures superficials i dels tipus
d’acabats i materials estan ordenats de més prestacions a menys, és a dir, els
paviments amb més resistència i per a més trànsit són, en general, els més
rugosos; els paviments amb vianants i amb trànsit més baix són els menys
resistents, i amb una rugositat mínima suficient per garantir l’adherència
de l’ordre de 0,2 mil·límetres en vertical i 0,5 mil·límetres en horitzontal,
microtextura que es pot aconseguir amb la mida del gra de l’àrid mitjançant
un acabat vibropremsat (panot) en peça prefabricada o amb tall de serra
d’una pedra natural.
8. Tipologia d’entramat urbà:
Juntament amb els aspectes de funcionalitat, usos/activitats, trànsit i
geometria de la secció, ja comentats, la tipologia de la trama urbana de
la ciutat on estigui el carrer objecte del projecte, és l’últim aspecte que
determina l’elecció d’un paviment. Tots tenim present en el cas de Barcelona,
la vinculació dels paviments de pedra en els nuclis històrics tradicionals i
monumentals, o els paviments de panot a les voreres de la trama Eixample.
En el quadre de recomanacions, es proposen quatre classificacions de trames
urbanes que, amb un codi de colors - verd (recomanat), groc (recomanat
ocasional o que cal justificar), roig (no recomanat) -, es corresponen amb
una taula amb les diferents famílies de paviments.
Resultat de la comprovació d’idoneïtat
Amb aquestes dades obtindrem els ferms recomanats per al carrer en
estudi, en els diferents àmbits: de trànsit rodat, de vianants, etc.; dintre
de les famílies de paviments bàsics - de mescla bituminosa, de formigó
o de peça (llosa, lloseta i llamborda) -, i amb acabats segons l’entramat
urbà.

3. Recomanacions de paviments per a casos concrets o
comprovació d’idoneïtat en opcions predeterminades

3. Recomanacions de paviments per a casos concrets o
comprovació d’idoneïtat en opcions predeterminades
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USOS ACTIVITAT

PLANTILLA (1/2)
- RESIDENCIAL
- COMERCIAL (de centre ciutat /de barri / turístic)
- TERCIARI (Oﬁcines / hoteler /restauració)
- INDUSTRIAL
- CULTURAL I ESDEVENIMENTS
- OCI, RECREATIU
- ALTRES
- DOTACIONAL
- VIANANTS ESTRICTE

PLAT
ÚNICA

CRITERI DE DISSENY 20/30 ANYS
tenir en compte tendència usos, costat de la
seguretat, tasa de creixement, evolució del barri)

PLAT
SEGREGADA

CATEGORIA VIÀRIA
segons: "La xarxa bàsica de ciculació
de la ciutat de Barcelona. Pacte per a la
Mobilitat" de 2001

EXEMPLES

- TRÀNSIT ELEVAT

80 KM/H

Zona Franca)
Zona Franca)

1. RONDES VIES D'ACCÉS

- TRÀNSIT MIG

3. CONNECTOR DE 2º NIVELL

- TRÀNSIT LLEUGER SUPERIOR

4. CONNECTOR DE 3º NIVELL
més cotxes que vianants
Gràcia)

- TRÀNSIT LLEUGER INFERIOR

5. CONNECTOR DE BARRI

Gràcia)
• INTERIOR DE 1º NIVELL

(Eixample)

- TRÀNSIT LLEUGUER

molts vianants, pocs cotxes)

(Gràcia)
• INTERIOR DE 2º NIVELL

Ciutat Vella)

- TRÀNSIT NUL

3.5 - 8.00
3.50

5.10

5.10

6.20

6.20

7.40

7.40

8.00

8.00

5.40

6.45

6.90

8.00 - 12
8.40

9.10

10.70

9.30

9.30

10.30

12.0 - 20
12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

>20
ENRIC GRANADOS PU 20.00 M

20.00

30.00

20.00

30.00

1 CASC HISTÒRIC MONUMENTAL

ENTRAMAT
URBÀ

*1 Es considera vehicle pesat = 2 Eixos = 26 Tn, 3 Eixos = 39 Tn
- Camió formigonera = 24,5 Tn (3 eixos) L=8,5 m a=2,5 m h=3,7 m, 6m3
formigó Rgirext= 10 m
- Camió semipesat > 3,5 Tn L=6 m Rgirext= 6,10 m
- Furgoneta 3,5 Tn
*2 Classiﬁcació segons "Infraestructuras Urbanas" E. Alaberni

8.40

TIPOLOGIA

XARXA
LOCAL

(Gràcia)

de barri

GEOMETRIA DE LA SECCIÓ (*5)

XARXA
BÀSICA

50 KM/H

Zona Franca)

Exemples:

TRÀNSIT (Denominació viària)

FUNCIONALITAT

2. CONNECTOR DE 1º NIVELL

4 BARRIS

*4 Classiﬁcació segons "Norma 6,1 IC Secciones de ﬁrme" Ministerio de
Fomento
*5 Annex : Detall de seccions per compliment de normativa accessibilitat
CTE DB SI 5: Intervenció de Bombers, ample mínim vial 3.50 m
ORDEN VIV/561/2010 ACCESSIBILIDAD
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

TIPUS DE TRÀNSIT

2 CASC HISTÒRIC TRADICIONAL
3 EIXAMPLE

12.00

*3 Classiﬁcació segons "Recomendaciones para el proyecto y diseño del
viario urbano" F. Manchon

TIPUS ACCÉS
EN SUPERILLA

FITONS

3. Recomanacions de paviments per a casos concrets o
comprovació d’idoneïtat en opcions predeterminades
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PLANTILLA (2/2)
FERMS RECOMANATS
(SECCIÓ ESTRUCTURAL)

*1 *2

IMBp

*2 *6

*3

*4

>270

V1

A/B

T2

T31

A

B1

B2

C

ACABATS SUPERFICIALS / MATERIALS

B3

TRÀNSIT

S1

S2a

MESCLES
BITUMINOSES

ELEVAT

REQUERIMENTS
TÈCNICS

TEXTURA
SUPERFÍCIE

ANTILLISCANT
DRENABILITAT
SONOREDUCTOR

mm
H
V

MICRO
MACRO
MAC

0 / 0,5
0 / 0,2
0,5 / 1

MICRO

0 / 0,5
0 / 0,2

CONTINU
ASPRE
MOLT RUGÓS
MOLT RUGÓS

MESCLA
BITUMINOSA

FORMIGÓ

PEÇA
Pedra natural
Pedra artiﬁcial
formigó/morter

NORMATIVA
CTE DB
S1A 1

OBERTA
V2

B/C
T32

S2b

LLAMBORDA

MIG

ANTILLISCANT
DRENABILITAT

0,5 / 5
0,2 / 2

V3

D

T42

V4

E

T42

<5

V5

F

T42

TRACTAMENT
GRANALLAT

PEÇA
MICRO

0 / 0,5
0 / 0,2

ASPRE

MACRO

0,5 / 5
0,2 / 2

RUGÓS / LLIS

S4

G

0

REGLEJAT
RASPATLLAT

S3
LLOSA

15 a 5

RUGÓS

LLEUGER
S5

IMPRÉS

ANTILLISCANT

LLOSETA

FRATASAT
MECÀNIC
PULIT

DOBLE
COMPONENT
"TELETAC”

DESACTIVAT
QUÍMIC
CLASE 2

DECAPAT
BUIXARDAT
FLAMEJAT
SORREJAT
TALL SERRA
VIBROPRENSAT

CASC HISTÒRIC MONUMENTAL
CASC HISTÒRIC TRADICIONAL
EIXAMPLE
BARRIS

GRANET
SORRENCA
ALTRES

HIDRÀULICA

NO RECOMANAT

LLOSETA
FORMIGÓ

RECOMANAT EXCEPCIONAL

LLOSA
PEDRA
ARTIFICIAL

RECOMANAT

LLAMBORDA
PEDRA
NATURAL

B2-B1 -> V4 - S4 LLOSA
V5 - S5 LLOSETA

FORMIGÓ

A -> V3 - S3 LLAMBORDA
V4 - S4 LLOSA

PEDRA
ARTIFICIAL

ÀMBITS I FERMS:

GRANET
SORRENCA
ALTRES

3. COINCIDEIX RODADURA AMB LINIA DRENATGE, ESCATXIGS

PEDRA
NATURAL

2. REDUIR TAMANY LLOSA 60x40 a 20x30
Facilitar serveis
Abaratir obra
Disposar juntes paral·leles a façana

FORMIGÓ IMPRÉS

1. OK Cromatisme
OK Eliminar franges
OK fer efecte catifa.
OK Color granate vianants

DETERMINACIÓ ÀMBITS

PEÇA

CONTINU

COMENTARIS:

FORMIGÓ CONVENCIONAL

50 a 15

MESCLA
BITUMINOSA

TANCADA
MACRO

T41

ASPRE

MESCLES BITUMINIOSES

270 a 50

3. Recomanacions de paviments per a casos concrets o
comprovació d’idoneïtat en opcions predeterminades
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3.3. QUADRES DE RECOMANACIONS PER TIPOLOGIES DE CARRERS

Madrazo, Doctor Roux, Rector Triadó, Varsòvia, Garcilaso, etc.).

Per a la sistematització de la utilització de la GDP s’ha fet un esforç important de
síntesi amb una primera proposta de classificació dels carrers que representen un
percentatge significatiu de la nostra ciutat.
.

5. CENTRE HISTÒRIC TRADICIONAL. XARXA LOCAL/CONNECTOR DE BARRI.
TRÀNSIT LLEUGER. PU. RESIDENCIAL I COMERCIAL DE BARRI
Comprèn els carrers en plataforma única dels nuclis històrics i tradicionals
de les antigues viles agregades.

Com a exemple de funcionament i comprovació de la metodologia explicada,
presentem els quadres corresponents a aquestes 7 tipologies:

6. CENTRE HISTÒRIC MONUMENTAL. XARXA LOCAL/CONNECTOR DE BARRI.
TRÀNSIT LLEUGER / LLEUGER SUPERIOR. PU. COMERCIAL DE CENTRE CIUTAT,
CULTURAL
Comprèn el nucli antic monumental de Ciutat Vella.

1. EIXAMPLE CERDÀ. VIA BÀSICA. CONNECTORS 1r i 2n NIVELL. TRÀNSIT
ELEVAT/MITJÀ. CARRERS SEGREGATS
Els eixos cívics i els carrers principals i singulars de la trama eixample
(passeig de Sant Joan, passeig de Gràcia, Diagonal, etc.) han de complir,
com a mínim, els requeriments d’aquest quadre, però es poden proposar
paviments diferents que els singularitzin sense perdre característiques
mínimes de durabilitat i replicabilitat.
2. ALTRES CREIXEMENTS PERIFÈRICS A L’EIXAMPLE CERDÀ. VIA BÀSICA.
CONNECTORS 1r, 2n i 3r NIVELL. TRÀNSIT ELEVAT/MITJÀ /LLEUGER. CARRERS
SEGREGATS
Els eixos cívics i els carrers principals i singulars d’aquesta tipologia (passeig
Valldaura, passeig de Santa Coloma, passeig de Verdum, etc.) han de complir,
com a mínim, els requeriments d’aquest quadre, però es poden proposar
paviments diferents que els singularitzin sense perdre característiques
mínimes de durabilitat i replicabilitat.
3. EIXAMPLE CERDÀ. XARXA LOCAL TRÀNSIT MITJÀ/LLEUGER Z-30 PS o PU
Comprèn els carrers en procés de pacificació Zona 30 en carrers segregats i
Zona 20 o 10 en carrers de plataforma única. També s’inclouen en aquesta
tipologia els futurs carrers de prioritat per a vianants en les superilles.
4. PETIT EIXAMPLE DE BARRI. VIA BÀSICA. CONNECTORS 2n i 3r NIVELL.
TRÀNSIT MITJÀ/LLEUGER. CARRERS SEGREGATS
Comprèn els carrers segregats en eixamples de barri (carrers Santaló,

7. ÀMBITS PERIURBANS DE LA SERRA DE COLLSEROLA XARXA LOCAL/
CONNECTOR DE BARRI. TRÀNSIT LLEUGER. CARRERS AMB PENDENTS FORTS.
CARRERS SITUATS AL LÍMIT DEL SÒL URBÀ I NO URBANITZABLE. CARRERS I
VIALS EN ZONES PROTEGIDES
Comprèn els carrers i els vials situats en zona periurbana, en els límits
del sòl urbà situats en les estivacions del Parc de Collserola, generalment
amb pendents forts, en àmbits naturals i en zones protegides (Sector de la
Budellera, carretera de les Aigües, Torre Vilana, etc.).
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4. GRAU D’ADEQUACIÓ ALS REQUERIMENTS DELS MATERIALS D’ÚS
ADMISSIBLE
Com a resultat de les enquestes sobre el conjunt de 24 models de seccions de
carrers, bàsicament de tipologies de carrers de PU, que hem descrit en el capítol 1.4
Metodologia de la diagnosi prèvia, configurem aquestes taules de grau d’adequació
als requeriments dels materials considerats admissibles tenint en compte els 4
aspectes següents:
1. Aspectes conceptuals/adequació a la trama urbana
2. Requeriments tècnics/econòmics/de sostenibilitat
3. Adequació funcional: Mobilitat/activitats/usos
4. Manteniment i neteja
La idea és conèixer el comportament en detall de cadascuna de les tipologies
d’aquestes quatre parts, amb les quals ens podem aproximar a les diferents
problemàtiques que envolten el món dels paviments. D’aquesta manera podrem
fonamentar la nostra elecció al millor possible.
Aquests quadres indiquen amb codis de color (vermell, groc i verd) el grau de
compliment dels diferents requeriments per tal de poder comprovar ràpidament
i visualment la idoneïtat del material escollit en les circumstàncies concretes
del projecte. El color vermell indica un grau d’adequació baix al requeriment
corresponent; el color groc, un grau mitjà, i el verd, un grau d’adequació alt. Les
situacions en les quals és difícil determinar el grau d’adequació al requeriment de
l’element de paviment s’han qualificat amb dos colors.
El llistat de materials d’ús admissible analitzat és el següent:
1. Panot
2. Llosa prefabricada de formigó

4. Grau d’adequació als requeriments
dels materials d’ús admissible
3. Llamborda prefabricada de formigó
4. Llosa de pedra artificial
5. Llosa de pedra natural
6. Llamborda de pedra natural
7. Mescles bituminoses
8. Formigó continu
9. Formigó imprès

4. Grau d’adequació als requeriments
dels materials d’ús admissible

GRAU D’ADEQUACIÓ A REQUERIMENTS

GRAU BAIX D’ADEQUACIÓ
A REQUERIMENTS

GRAU MIG D’ADEQUACIÓ
A REQUERIMENTS
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5. GRAU D’ADMISSIBILITAT DE MATERIALS I DE PAVIMENTS. LLISTAT DE
PAVIMENTS DE PEÇA I CONTINUS ADMISSIBLES I NO ADMISSIBLES A LA
CIUTAT DE BARCELONA
5.1 INTRODUCCIÓ
En aquest apartat, presentem el llistat de paviments de la ciutat i n’expressem el
grau d’admissibilitat en funció de diferents situacions.
Hem identificat, llistat i classificat els paviments de la ciutat i els hem dividit en
paviments d’ús general i paviments d’ús específic (vegeu el punt 5.2). Aquest
llistat ha servit de base per organitzar els quinze quadres de grau d’admissibilitat
que recullen de forma ordenada els diferents paviments classificats per tipologia
(de peça i continus), per composició (formigó, ceràmica, pedra natural, mescles
bituminoses i paviments sintètics), per qualitat (bàsica i alta), per format (lloseta,
llosa, gran llosa i llamborda) i per gruix. Aquest llistat descriu més àmpliament i
amb detalls tots els paviments en funció de la importància que tenen en els carrers
de la nostra ciutat.
Aquest capítol finalitza amb un llistat que recull bona part dels paviments singulars
o d’autor més importants de la ciutat. Com que tenen un caràcter únic o patrimonial,
cal un tractament específic que en garanteixi la reposició (com ara el paviment
central de la plaça de Catalunya, d’Adolf Florensa).
Els quadres defineixen tres graus principals d’admissibilitat: recomanable, poc
recomanable i no recomanable (verd, groc i vermell), i dos graus complementaris
de caràcter obligatori: recomanable prescriptiu i no recomanable prescriptiu (verd*,
vermell*).
Materials d’ús obligatori (prescriptiu)
La idea és predefinir aquests materials d’ús prioritari i obligatori per a
determinades situacions, amb coherència amb les solucions tradicionals
consolidades i més adequades als paviments de la ciutat. És el cas de la peça
de panot de 20 x 20 x 4 model flor a les voreres de l’Eixample, de la peça
Gaudí al passeig de Gràcia i de l’aglomerat asfàltic a les calçades dels carrers
de xarxa bàsica.

5. Grau d’admissibilitat de materials i de paviments. Llistat de paviments
de peça i continus admissibles i no admissibles a la ciutat de Barcelona
Recomanable en general. Recomanable restringit
La idea és predefinir aquests materials d’ús recomanat per a situacions
concretes, amb coherència amb les solucions tradicionals consolidades i
adequades a determinades zones de la ciutat, però que no tenen caràcter
obligatori. Per exemple, la llosa prefabricada de 40 x 40 x 6 a les voreres del
barri de Gràcia.
El material recomanable restringit fa referència a un paviment que es fa
servir en determinades situacions (com ara el cautxú a les àrees de jocs
infantils).
Poc recomanable excepcional, en casos molt particulars. Ús molt limitat
a singularitats
La idea és predefinir aquests materials d’ús poc recomanat i per a
determinades situacions, amb coherència amb les solucions tradicionals als
paviments de la ciutat. Per exemple, la pedra sorrenca, que presenta molts
problemes de resistència, neteja, manteniment i subministrament, cal fer-la
servir en ocasions molt justificades.
No recomanable
S’han detectat materials que no són prou aptes per fer-los servir de paviment
perquè no compleixen molts requeriments que actualment es demanen a
la ciutat (com ara la normativa d’accessibilitat, etc.), com, per exemple, la
llamborda de recuperació a les voreres o plataformes úniques, o a la calçada
per qüestions de soroll i per problemes de seguretat viària. També alguns
paviments de pedra que han donat problemes de perdurabilitat, manca de
resistència o pèrdua de característiques importants (per exemple, la pedra
caramiel).
No recomanable prescriptiu
Panot de quatre pastilles a l’obra nova, que ha estat substituït pel panot flor.
La idea també és detectar, mitjançant un inventari prou exhaustiu dels paviments
existents a la ciutat, els paviments que no s’utilitzen, que presenten problemes
de reposició evidents i que caldria incloure en una llista per no utilitzar-los.
Tanmateix, aquest triatge ens permetrà racionalitzar els paviments, en el sentit

5. Grau d’admissibilitat de materials i de paviments. Llistat de paviments
de peça i continus admissibles i no admissibles a la ciutat de Barcelona
de reduir-ne el ventall de solucions per tal d’evitar situacions indesitjables que
tenen lloc actualment.
Per exemple, estaria bé limitar a quatre models de color i textura la peça de 60 x
40 de color granat (Nou Barris) o groc (Turó de la Peira), més el marfil i el negre.
Per tant, no recomanem la introducció d’altres colors. La idea és disposar d’un
llistat molt complet que estigui a disposició de tots els gestors.
En aquest sentit, és molt important identificar totes les peces i paviments de més
de 30 o 40 anys per valorar-ne la idoneïtat i la continuïtat d’utilització en funció
del resultat general, de la possibilitat de replicar la peça, etc. Cal tenir en compte
que moltes d’aquestes peces actualment tenen una versió millorada. Per aquesta
raó, hem dividit les peces en qualitat bàsica i qualitat alta en funció de les seves
característiques principals i proposem si són idònies per a l’ús o no.
Evidentment, cal mantenir algunes peces antigues perquè són de qualitat o
perquè han esdevingut un signe d’identitat de la ciutat, com, per exemple, la
peça de la Rambla. I d’altres fins i tot s’han de renovar, com la peça del passeig de
Gràcia.
2. Llistat de paviments amb l’expressió “prescriptiu”, “recomanable en general”,
“recomanable restringit”, “poc recomanable excepcional”, “no recomanable”,
“no recomanable prescriptiu” (amb les observacions pertinents).
Aquest llistat recull la gran majoria de paviments que actualment es fan servir a
la ciutat de Barcelona. En són 23 tipus agrupats en ús general (13 paviments) i ús
específic (10 paviments).

5.2 LLISTAT DE PAVIMENTS D’ÚS GENERAL I PAVIMENTS D’ÚS ESPECÍFIC
A LA CIUTAT DE BARCELONA
Definició:
S’entén per paviment la capa superior del ferm del conjunt d’elements que
componen el sòl de la via pública, és a dir, les calçades, les voreres, les zones
d’aparcament, etc.
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Classificació:
De les diverses maneres en què es poden classificar els paviments, hem adoptat
la que creiem que s’adapta millor a la realitat de la nostra ciutat amb l’objectiu de
facilitar l’ús de les recomanacions.
Inventari:
La classificació ha de recollir la major part de l’inventari de paviments existents
a la ciutat d’una forma fàcil i entenedora per tal que es puguin tenir en compte
les particularitats més significatives de cada paviment. Si cal, se’n pot definir una
família específica, com ara el panot. Aquesta primera classificació conforma el gruix
dels paviments del Llistat de paviments d’ús general. La resta de materials d’ús
més específic i minoritari conformen el segon quadre: Llistat de paviments d’ús
específic.
• Recomanacions: La classificació ha de facilitar la tasca d’aplicar les
recomanacions a cada paviment de cada àmbit urbà i de cada zona de la
ciutat.
• Innovació: Ha de poder incorporar fàcilment els temes d’innovació, TIC, que
de forma progressiva es desenvoluparan en un futur pròxim.
• Millora de la definició tècnica: En una segona etapa, la classificació ha
d’aconseguir aclarir i millorar les definicions tècniques econòmiques i el
banc de preus dels paviments, sobretot en els de peça, on actualment hi ha
molta ambigüitat.
L’altre criteri de classificació que hem emprat ha estat la composició interna del
paviment; per exemple, formigó, pedra o cautxú. I el sistema de col·locació: continu
o per peces.
De forma generalitzada, els paviments dels carrers de la ciutat de Barcelona es
construeixen amb paquets de ferms rígids, amb una capa base de formigó en
massa tant a la calçada com a la vorera. Amb aquesta solució es vol garantir la
durabilitat del paviment i el manteniment de les seves capacitats mecàniques
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i de resistència al llarg del temps. En el subsòl dels carrers concorren tots els
serveis i instal·lacions necessaris per al funcionament de la ciutat. Durant tota
la vida del paviment es duen a terme nombroses actuacions sobre aquests
serveis i instal·lacions, tant de manteniment com de reparació, cosa que obliga
a obrir rases i a reposar el paviment. Amb la construcció del ferm rígid i amb el
sobreample de reposició de la base de formigó s’eviten assentaments i l’aparició
de juntes a les reposicions de rases.
Paviments de peça:
• Lligats amb morter, ciment o rígids: peces prefabricades de diferents
mides i materials, lloses i llambordes de formigó, lloses de pedra artificial,
llambordes ceràmiques, lloses i llambordes de pedres naturals.
• Segellats sobre sorra sense lligam: empedrat de formigó, enllosats,
paviments de fusta, etc. Aquests paviments no es tenen en compte com
a paviments per a carrers, calçades i voreres de la ciutat. Es consideren
paviments específics per a projectes singulars i per a zones de parcs i
places.
Paviments continus:
• Amb lligants: bituminosos, de formigó en massa, de ciment continu, de
morter hidràulic, empedrats, de resines, terratzos construïts in situ.
• Sense lligants: engravetats, ensorrats, tot-u, etc.
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LLEGENDA DE PROPIETATS ADDICIONALS DEL LLISTAT DE PAVIMENTS D’ÚS GENERAL I D’ÚS ESPECÍFIC
Propietats de sostenibilitat, innovació/TIC i addicionals que cal incorporar progressivament als paviments
SOSTENIBILITAT
F = Paviment amb tractament fotocatalític
R = Material reciclat > 5% en prefabricats. > 2% en MBC +R = 5% a 15% ++R > 15%
A = Bon coeficient albedo > 25% (formigó = 25%, MBC = 10-15%)
A* = Bon coeficient albedo només en color sauló
km 0 = Material de proximitat
kWh = Cost energètic fabricació
CO₂ = Emissions
SUD = Drenatge sostenible
INNOVACIÓ. TIC
Na (nanopartícules) = Reducció de pols en paviments granulars a base de
nanopartícules.
H/P (hidrofugants i pigments de nova generació) = Possibilitat d’acolorir i

d’hidrofugar paviments de formigó a posteriori que reaccionen químicament amb
la superfície, organoxilans, que ofereixen més impermeabilitat i es netegen més
fàcilment de brutícia i olis.
TA (tractaments antitèrmics. Cool pavements) = Tractament antitèrmic amb
nanopartícules que permet apujar el coeficient d’albedo independentment del
color.
ALTRES PRESTACIONS ADDICIONALS
A E = Acabats extra:
Àrids silici, basàltic, de marbre, granític. etc.
Tractament de sorrejat, decapat buixardat, etc.
Rectificats de peça, tall a sang, etc.
Hidrofugants, pigments color especials, additius, etc.
Altres
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6. Elements específics del paviment: guals, encintats,
peces especials, rigoles, peces de senyalització i informatives
6. ELEMENTS ESPECÍFICS DEL PAVIMENT: GUALS, ENCINTATS, PECES
ESPECIALS, RIGOLES, PECES DE SENYALITZACIÓ I INFORMATIVES
La metodologia es desenvolupa del més general al més concret. Fins ara, en els
capítols anteriors, l’objecte ha sigut definir un ferm estructural i unes famílies de
paviments recomanats que ens permetin garantir en l’àmbit principal del carrer i
en els àmbits de cruïlla, vorera i aparcament, segons el cas, la solució de ferm més
adient.
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Rigola:

Lloseta hidràulica de 20 x 20 x 8,30 x 30 x 8. En carrers amb carrils estrets i trànsit
pesant, es recomana la de 20 x 20 x 8. A la resta de carrers, la de 30 x 30 x 8. Color
blanc.
Es col·loquen a una cota lleugerament inferior a la de la calçada, 0,5 cm, per facilitar
el drenatge els dies de pluja suau, i també per evitar l’acantonament de les rigoles
pel compactador de l’aglomerat. Es col·loquen amb morter pastat a truc de maceta
i es rejunten amb beurada líquida de pòrtland de color blanc. Posteriorment, es
netegen.

Evidentment, cal detallar, dins la família escollida, el paviment, o paviments concrets,
el format, la disposició i el tipus de juntes, la geometria dels panys, dels pendents,
la ubicació del drenatge, la disposició de tots els elements urbans, l’enllumenat
d’arbres, de semàfors, de fitons, etc. Per descomptat, també cal destacar tots els
elements del paviment que el complementen, com ara les vorades, els guals de
vianants de vehicles, tant de pàrquings com d’inici de carrer, els encintats, les
rigoles, les peces especials, de senyalització, etc.

Guals de vianants:

La gran majoria es defineixen en el document de referència d’elements urbans del
Departament de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, bona part del
qual segueix en vigor. Només caldria actualitzar-ne alguns aspectes derivats de
l’aplicació de les normatives d’accessibilitat. Pel que fa als paviments, cal retocar
petits aspectes constructius d’aquests elements.

Guals de vehicles:

Vorades:
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Versió 120, de granit gris Quintana, tal com es defineix al document de referència
d’elements urbans del Departament de Projectes Urbans. Es col·loquen amb
formigó pastat a truc de maceta. Es rejunten amb beurada líquida de pòrtland i
després es netegen.

Versió 20, 40, 60 de granit, tal com es defineix al document de referència d’elements
urbans del Departament de Projectes Urbans.

De granit 20 x 24, 30 x 24, 40 x 24, recte de 0,8 m a 1,2 m massís. Varietats segons
plec.

Versió 120 (trapezoïdal), gual d’accés a carrers de plataforma única. Es col·loquen
amb formigó pastat a truc de maceta. Es rejunten amb beurada líquida de pòrtland
i després es netegen.

Versió de traçat corbat diferents radis.

Encintats:

Model bústia en vorada recta.

En general, de 30 cm de pedra natural, granit, sorrenca, basalt, pedra artificial,
formigó, lloseta hidràulica, platines metàl·liques per separar panys, pendents, o
per construir línia de recollida d’aigües, etc. En el cas de les línies de drenatge, es
col·loquen a una cota lleugerament inferior a la de la calçada, 0,5 cm, per facilitar el
drenatge els dies de pluja suau. Es col·loquen amb morter pastat a truc de maceta i
es rejunten amb beurada líquida de pòrtland. Posteriorment, es netegen.

A les urbanitzacions de caràcter provisional es recomana la vorada de formigó amb
les mateixes dimensions que les de pedra. La col·locació ha de ser sempre amb llit
de formigó pastat, no es permet l’ús de formigó sec. Les juntes s’han de es rejuntar
amb beurada líquida de pòrtland.
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Peces especials de senyalització:
Cada vegada més es fa servir el paviment del carrer per situar elements encastats
amb algun tipus de senyalització, com ara itineraris turístics, parcs i jardins, espècies
d’arbrat, localització de parades d’autobús, etc. A més, la incorporació de noves
tecnologies a l’espai públic, en particular la implantació de sensors per gestionar
diverses aplicacions, i el fet que alguns punts concrets de la superfície del carrer
poden admetre potencialment aquests sensors, fan necessari tenir en compte a
curt termini aquest nou requeriment en els paviments.

6. Elements específics del paviment: guals, encintats,
peces especials, rigoles, peces de senyalització i informatives

7. Elements integrats al paviment: reixes, trapes, embornals
7. ELEMENTS INTEGRATS AL PAVIMENT: REIXES, TRAPES, EMBORNALS
Reixes de ventilació:
Es col·loquen enrasades amb el paviment, en l’àmbit de les voreres, preferiblement
a les zones no prioritàries de pas (franja activa de la vorera). En cap cas es permet
ubicar-les a la calçada per motius de seguretat. Es poden situar, convenientment
integrades, en els parterres, però de forma que no interfereixin la disposició normal
del reg, i sempre seguint la rasant del jardí, la inclinació del talús, etc. Es dimensionen
segons la càrrega de trànsit. Han de tenir forma regular i han d’estar orientades
segons les directrius principals de l’espai públic (paral·lel a la façana, etc.).
El material és acer galvanitzat amb platines soldades. La separació de les platines
ha de tenir en compte els articles corresponents de la normativa d’accessibilitat.
El marc de la reixa també ha de ser d’acer galvanitzat i ha d’estar modulat amb el
paviment sempre que sigui possible. L’ancoratge es duu a terme mitjançant potes
d’ancoratge convenientment repartides i encastades en un cèrcol de formigó
connectat amb la base del pou i lateralment amb la solera de formigó del paviment.
El drenatge de la reixa es resol des de l’interior. Si no és possible, es situen una o dues
línies de recollida tangents a la mateixa reixa, i de les mateixes característiques. Si
la conca que aboca l’aigua a la reixa és petita, per exemple dues o tres vegades la
superfície de la reixa, no cal resoldre el drenatge amb canals perimetrals. En zones
inundables de la ciutat, tal com recull l’estudi de CLABSA, (BCASA), es permet la
solució sobreelevada amb un disseny validat des del Departament de Projectes
Urbans.
Trapes:
Les trapes dels diferents serveis han de complir les especificacions de les companyies
de servei i dels departaments municipals corresponents. En voreres dimensionades
per suportar 20 T de càrrega puntual, han de ser de classe B-125, i en àmbits de
calçada per suportar 40 T, de classe D-400. En carrers de plataforma única: de 20 T
si estan situades a menys d’1 metre de la façana. La resta, de 40 T.
La forma pot ser circular o rectangular, de foneria o de ferro. En voreres de peça,
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el marc ha de ser quadrat o rectangular, si cal amb marc aparent. No es permeten
les trapes de materials plàstics, excepte els elements de resines validats per
BCASA. El gruix del marc ha de ser de 8 centímetres.
Sempre que sigui possible, en les trapes de superfície superior a 1 m2 situades
sobre la vorera, s’ha d’estudiar la solució de trapa repavimentable amb el
paviment del carrer.
S’han de collar amb formigó (àrid màxim 10 cm) o amb morters especials d’alta
resistència. En calçada en obres de construcció de ferm complet, cal deixar un
requadre de mida suficient sense formigonar (amb encaixos perimetrals) per
ajustar la col·locació de les trapes i dels embornals amb formigó.
Per fer les entregues amb peça contra els embornals, si cal, s’ha de retocar el
cantell de la peça fins a un terç del seu gruix a esquadra amb serra equipada
amb circuit d’aigua. No es permet l’ús d’eines de tall sense aquest sistema o
equivalent.
Embornals:
N’hi ha diferents models, per a calçada o vorera. D’acord amb les especificacions
de l’Ajuntament de Barcelona, actualment s’ha incorporat una nova reixa
per a PU consensuada pels diferents departaments implicats. Es collen amb
formigó. Cal seguir les recomanacions de col·locació de les trapes, àmbits sense
pavimentar en primera fase i col·locació definitiva en segona fase, deixant
sempre els perímetres de formigó amb encadellats. Per fer les entregues amb
peça contra els embornals, si cal s’ha de retocar el cantell de la peça fins a un
terç del seu gruix a esquadra amb serra equipada amb circuit d’aigua. No es
permet l’ús d’eines de tall sense aquest sistema o equivalent.
Fitons fixos:
Amb la consolidació del model i després de la fase d’implementació de carrers
en PU, amb prioritat per a vianants, la voluntat municipal és reduir la col·locació
de fitons fins a eliminar-los o deixar-ne els mínims imprescindibles per protegir
determinats elements.
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S’ha decidit que En els vials de PU els vehicles han de circular a velocitat humana;
que, en general, els paviments no s’haurien de col·locar seguint franges per usos
i que els materials del paviment han de ser diferents de l’aglomerat gris per tal
d’accentuar-ne el caràcter de prioritat per a vianants. Són els vehicles els que s’han
d’adaptar a la nova manera de viure la ciutat, i han d’ocupar-hi un lloc secundari.
En les PU caldria delimitar les zones de circulació, d’aparcament i de C/D indicades
amb senyalització vertical o a l’inici del carrer.
Fitons retràctils:
Aquests fitons es poden col·locar en els accessos a illes de vianants o a zones d’accés
restringit en cas que no n’hi hagi prou amb la senyalització vertical o horitzontal.
Cal evitar les solucions en què per reforçar la prioritat dels vianants s’utilitzen més
elements dels que són estrictament necessaris.

7. Elements integrats al paviment: reixes, trapes, embornals

7. Elements integrats al paviment: reixes, trapes, embornals

Capítol II · Recomanacions per el projecte

77

Capítol III

Recomanacions per a l’execució i la reparació

80

Capítol III · Recomanacions per a l’execució i la reparació

1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE PAVIMENTS DE PECES I CONTINUS
En l’annex 3 del PDP s’hi inclouen unes fitxes d’execució i reparació amb la finalitat
de recollir tots els aspectes tècnics normatius, sobretot els que provenen de de
l’experiència dels tècnics de la casa, per tal de crear un conjunt d’indicacions o
bones pràctiques que assegurin la perdurabilitat dels paviments des del moment
que es tornen a col·locar o que es reposen per manteniment. A més a més, s’hi
introdueixen prestacions que cal incorporar amb caràcter obligatori per tal que els
paviments siguin sostenibles i, alhora, actius ambientalment.
La taula conté la informació següent:
• Normativa aplicable

1. Prescripcions tècniques de paviment
de peces i continus

Coeficient d’albedo (capacitat de reflectir la llum solar que provoca l’efecte “illa de
calor”): cal fomentar l’ús de colors i tons clars per reduir l’efecte “illa de calor”, tot i
que només fins a cert punt per evitar problemes de neteja.
Característiques d’execució i condicions de col·locació en obra:
Aquí es descriuen les recomanacions per garantir una bona execució, que garanteixi
la perdurabilitat del paviment i en minimitzi el manteniment. Depenen directament
de les condicions d’execució i, per tant, són imprescindibles per evitar l’aparició de
les patologies més comunes:
Cal garantir que el paviment estigui segellat per evitar l’entrada d’aigua a les capes
inferiors, que és el que fa que es deteriori.

• Descripció de l’element

Un aspecte molt important per garantir el bon estat del paviment és el temps de
posada en servei, 72 hores per als passos de vianants i 3 setmanes per als passos de
vehicles, una vegada el morter ha assolit la seva capacitat portant.

• Descripció formal, dimensions i toleràncies

Es recalquen els processos:

Denominació i descripció de l’element de paviment de peces i continus:

En aquesta descripció es recullen els acabats superficials i de la cara inferior, la
textura i les toleràncies dimensionals segons la normativa.

• Humectació prèvia de les peces, correcta dosificació i gruix del morter
(menys de 3 cm).

Propietats físiques, mecàniques i de sostenibilitat

• Col·locació amb morter pastat a truc de maceta.

Els aspectes destacables d’aquest punt són la resistència a la compressió i a la flexió,
la resistència al desgast per abrasió i el percentatge d’absorció d’aigua.

• I tractament de les juntes amb beurada líquida per segellar i per garantir el
monolitisme.

Pel que fa a la sostenibilitat, es té en compte si l’element incorpora capacitat
fotocatalítica o és aplicable en superfície. L’objectiu és que tots els paviments
acabin tenint aquesta propietat, que descontamina i en millora la neteja.

A la cara posterior de cada fitxa es descriuen detalladament tots els aspectes que
apareixen anteriorment de forma sintètica.

Incorporació d’àrid reciclat: si l’element incorpora àrid reciclat a les capes base, si
es tracta de paviments continus, i a la capa base de les peces bicapa si es tracta
de peces. L’objectiu és que en el futur tots els paviments incloguin àrid reciclat i
s’incrementin els percentatges que determina la norma > 5 %.

Recomanació de criteris generals de projecte de carrers pel que fa als paviments
Amb les fitxes d’execució i reparació es posa a la disposició del projectista i de tots
els gestors un llistat molt complet, ja que el que es busca és mantenir la identitat
pròpia de la ciutat treballar amb solucions estandarditzades, per a tota la ciutat o

1. Prescripcions tècniques de paviment
de peces i continus
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per barris, que reafirmin el model Barcelona, i deixar els paviments singulars per a
places o espais específics o singulars.
En l’annex FITXES D’EXECUCIÓ – REPOSICIÓ, s’adjunten les recomanacions
tècniques, que inclouen tots els aspectes descrits anteriorment per a cada paviment
d’ús general a la ciutat.
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2. CRITERIS D’EXECUCIÓ DE PAVIMENTS DE PEÇA
&MTDSJUFSJTHFOFSBMTEhFYFDVDJØFTSFDVMMFOFOMhBOOFYQFSBDBEBUJQVTEFQBWJNFOU
EFQFÎBCom a criteris generals, cal tenir en compte:

2.1 RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA:
Secció constructiva. Bases
S’adopta la secció tipus definida des del Departament de Xarxes Viàries de
l’Ajuntament. En principi, la secció genèrica de vorera ha de ser de 15/20 cm
de base granular de tot-u compactat al 98 % del pròctor modificat sobre
una esplanada compactada al 95 % del pròctor modificat, 15 cm de formigó
en massa HM-20. Morter pastat, 3 cm i la peça (cal no emprar mai gruix de
morter per regularitzar defectes de cotes). En plataforma única, en zones
exclusives de vorera, segregades de la circulació rodada i on no hi puguin
aparcar ni circular vehicles, ni tan sols de serveis, la base de formigó pot ser
de 15 cm, i en zones de pas de vehicles, 20 cm de formigó en massa HM-20.
Tècniques de col·locació
Col·locació sobre morter pastat a truc de maceta. La posada en obra
s’ha de fer amb molta cura, cal picar-les molt bé per assentar-les sobre
morter i garantir un suport òptim. Cal controlar que no se sobrepassi el
gruix i la consistència del morter i cal segellar totalment les juntes amb
la corresponent beurada de pòrtland blanc amb pigments del color de la
peça, sempre sobre el pany executat el mateix dia.
Grau de dificultat de col·locació
Els paviments de lloses de formigó executats seguint els criteris tradicionals
i les recomanacions que es desprenen dels Plecs de condicions d’obres
d’urbanització, en general, tenen el problema que són peces mitjanament
difícils de manipular. Tanmateix, hi ha molts proveïdors i professionals
suficientment qualificats, tant pel que fa a obres d’urbanització com
de reposició de serveis, així com de reparació i manteniment. El marge

2. Criteris d’execució de paviments de peça

d’excel·lència en la col·locació és gran, els errors que poden comprometre
la perdurabilitat del paviment són l’excés de gruix de la base de morter
i l’afectació de les peces al costat de les zones de reposició, en obres de
reparació i rases per serveis.
Terminis de posada en servei
És important que no s’hi transiti abans de 72 hores, i que no s’hi circuli fins
després de 3 setmanes. La beurada, cal posar-la al final del pany executat
en la jornada de treball, ja que aquesta part dels treballs és la que garanteix
el segellat del paviment i prevé l’aparició de patologies dels paviments de
peça.
Especejament, rasants
La col·locació més habitual o normal és a trenca-junt, però també pot seguir
el mateix especejament del projecte.
Pel que fa a les diferències de rasant, la peça no és adequada per als canvis
de pendents i per a la formació de superfícies alabejades. En aquests
casos, cal fer sevir peces de dimensions més petites. Es poden fer canvis de
pendent amb formació d’arestes (aiguafons) retallant peces per la meitat o
amb mides similars entre carrers de gran diferència de pendent longitudinal
o transversal.
Trobades, talls, relació amb altres elements urbans
La possibilitat de tallar la peça amb dificultat mitjana amb radial, o millor
amb serra de taula amb sistema antipols, fa possible que les trobades amb
façanes i altres paviments siguin d’execució fàcil.
Els encontres amb escocells o vorades són de resolució fàcil si es té cura de
modular bé el projecte (escocells i trams de paviments modulats segons la
dimensió de la peça).
Les trobades amb fanals i talls en corba presenten certa complicació
en comparació amb el panot, ja que és difícil fer aquest tipus de tall a la

2. Criteris d’execució de paviments de peça
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peça. És molt important ajustar les trapes, els embornals i els escocells en
el moment de l’arribada de la peça, no abans. La col·locació d’elements de
senyalització, com ara bancs, fitons, etc., es pot executar fàcilment amb una
màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, que possibilita un
tall net i una trobada perfecta.
Fases d’obra, ordre de col·locació, replantejament
• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament (base de formigó)
• Col·locació de la base de morter de 2/3 cm, cal no sobrepassar aquest gruix,
mai s’ha d’emprar gruix de morter per regularitzar defectes de cotes
• Humectació i col·locació de la peça de llosa
• Compactació de la superfície
• Humectació de la superfície
• Rebliment de les juntes amb beurada de ciment o altres
• La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents, cal que els
vianants no la trepitgin durant aquestes 72 h
• Es recomana esperar almenys dues setmanes abans que no hi passin
vehicles
Si no es pot fer per raons de COM, cal col·locar-les en fases més petites, que
es poden considerar segons el projecte.
En general, convé començar la col·locació de vorada a façana, ja que és la millor
manera de garantir l’encaix geomètric de la resta d’elements de la urbanització,
com escocells, guals, etc.
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3. CONDICIONS GENERALS DE LA REPARACIÓ I LA REPOSICIÓ. CONTROL
DE QUALITAT
Per tal de reparar i reposar paviments s’han de tenir en compte els mateixos criteris
del punt 2, els criteris d’execució i les qüestions específiques de la reposició.
La reposició del paviment de llosa, en cas de reparació i manteniment de
companyies de serveis, tant en reparacions d’emergència com de noves xarxes,
es pot fer amb garanties. Té l’inconvenient que és de demolició lenta i costosa i
que són actuacions molt sorolloses que creen molèsties als veïns. Les reparacions
es poden refer; s’aconsegueixen prestacions equivalents a les inicials protegint les
noves zones pavimentades com a mínim durant 72 hores. Per encaixar bé les noves
peces es pot jugar amb l’ample de junta.
Respecte al control de qualitat, per garantir la replicabilitat de la peça cal sol·licitar la
peça al subministrador inicial o a la pedrera (les dades dels quals es poden obtenir a
l’As-built recollit en la mapificació continuada dels paviments de la ciutat, que forma
part del desplegament de la GDP). Entre d’altres, cal tenir en compte els aspectes,
les dimensions de la peça, les toleràncies segons normativa, la classe més exigent,
les propietats físiques i mecàniques, les propietats addicionals de sostenibilitat, els
aspectes normatius i les certificacions.

3. Condicions generals de la reparació
i la reposició. Control de qualitat

3. Condicions generals de la reparació
i la reposició. Control de qualitat
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FITXA 1: PAVIMENT DE LLOSETA HIDRÀULICA, PANOT
PEÇA TIPUS: RAJOLA HIDRÀULICA

ÚS PREVIST: PAVIMENT DE VOVERES
NORMATIVA ESPECÍFICA A
APLICAR I MARCATGE CE:

MODEL:

- UNE-EN 1339/2004 UNE-EN 1339:2004/AC2006: LLOSES
- PG-3

- PANOT FLOR
- PANOT ESTRIAT
- PANOT BOTONADURA
- PANOT ALTRES DIBUIXOS

MONOCAPA / BICAPA (Gruix mínim de la capa superior en peces bicapa = 4 mm)
- 20 x 20 x 4 PER VIANANTS
DIMENSIONS

- 20 x 20 x 8 PER PAS DE VEHICLES (benzineres, guals d'accés a pàrquings públics i guals
privats de > 100 vehicles, en voreres passants per accedir a carrers de plataforma única)

PEÇA DE MORTER DE CIMENT PÒRTLAND PREMSAT, MONOCAPA O BICAPA DE 20X20X4 CM DE GRUIX, COMPOST D’ÀRIDS GRANÍTICS I SILICIS, AMB ADDICIÓ D’HIDROFUGANT EN MASSA, I EVENTUALMENT AMB PIGMENTS. COLOR I TEXTURA UNIFORME EN TOTA LA CARA VISTA, SENSE DIFERÈNCIES
APRECIABLES ENTRE PECES DE DIFERENT PARTIDA, SENSE ESQUERDES ACANTONAMENTS, NI AFLORAMENT DELS ÀRIDS DE LA CAPA INFERIOR NI ALTRES DEFECTES
ELLES. ELS TIPUS DE PANOT A UTILITZAR HABITUALMENT ÉS EL PANOT FLOR. EL DE QUATRE PASTILLES NOMÉS PER REPOSICIONS, L'ESTRIAT I DE BOTONADURA PER SENYALITZACIÓ D'ACCESSIBILITAT.

ASPECTES VISUALS, FORMA I DIMENSIONS
ACABAT SUPERFICIAL:
TEXTURA:
COLOR:
CARA INFERIOR:
DIMENSIONS NOMINALS:
ARESTES:

TEXTURA FINA, SENSE POLIR, ACABAT SETINAT, AMB EL DIBUIX EN BAIX RELLEU
FINA
GRIS
RUGOSA
20 x 20 x 4 cm / 20 x 20 x 8 cm
ACANALADES O XAMFRANADES

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
LLARGÀRIA:
AMPLÀRIA:
GRUIX:
DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE DIAGONALS:
PLANEITAT I CURVATURA - CONVEXITAT Màxima:
PLANEITAT I CURVATURA - CONCAVITAT Màxima

Classe 2 Marcat P / Classe 3 Marcat R ± 2 mm
Classe 2 Marcat P / Classe 3 Marcat R ± 2 mm
Classe 2 Marcat P ±3 mm / Classe 3 Marcat R ± 2 mm
Classe 2 Marcat K � 3 mm /Classe 3 Marcat L � 2 mm
entre 1,5 mm regle de 300 mm i 4,00 mm regle 800 mm
entre 1,0 mm regle de 300 mm i 2,50 mm regle 800 mm

PROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITAT
PES ESPECÍFIC: � 2, 2 gr/cm3 (2.200 Kg/m3)
CÀRREGA DE TRENCAMENT (kN): - Clase 45 marcat 4 � 4, 5 Kn / panot 20 x 20 x 4
- Clase 70 marcat 7 �7 ,0kN / Classe 11 0 marcat 11 � 11,0 Kn

PAVIMENT DE PEÇA PANOT FLOR 20 X 20 X 4
BEURADA LÍQUIDA DE C.P. PER SEGELLAT DE JUNTES
3 CM MORTER PASTAT DE C.P. M-180 DOSSIFICACIÓ 1:3
15 CM BASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/I
ESPLANADA COMPACTADA AL 95 % DEL P.M.

RESISTÈNCIA EN PISTA DORRY
COEFICIENT DE DESGAST PER ABRASIÓ:
ABSORCIÓ D'AIGUA:
RESISTÈNCIA AL GEL-DESGLAÇ:
PÈRDUA DE PES:
RESISTÈNCIA A FLEXIÓ:
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT CTE-DB SUA-1:
RESISTÈNCIA CLIMÀTICA:
RESISTÈNCIA A LES TAQUES, ALS RAIGS U.V., ALS
PRODUCTES DE NETEJA I A LES EFLORESCÈNCIES:
REACCIÓ AL FOC:

< ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1 Classe 1 Activitat � 4% (NOx)
- Tractament Incorporat en la fabricació

- Tractament superfícial posterior a la seva col·locació
<INCORPORACIÓ D'ÀRID RECICLAT CAPA BASE: � 5 %
Classe 3 Marcat H � 23 mm / Classe 4 Marcat I � 20 mm
- Mig: >5% àrid reciclat < 15%
Classe 2 Marcat B � 6%
- Alt: Incorporació d'àrid reciclat � 15%
Classe 3 Marcat D
< ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO: � 0. 25%
D � 1.0 Kg/m2
- Mig
Classe 2 Marcat T 4.0 Mpa / Classe 3 Marcat U 5.0 Mpa
- Alt
Classe 3 Rd.� 45 (Els prefabricats de formigó tenen una resistència
< REPLICABILITAT ALS 20 ANYS: En general bona, amb les diferencies degudes
satisfactòtia al lliscament, sempre que la seva cara vista no hagi estat polida)
a les pròpies de les materies primeres utilitzades
Classe més exigent
< COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ
Resistent
I EMISSION DE CO2: 87 Kwh, 38 Kg de CO2
Resistent
REDUCCIÓ DEL COST ENERGÈTIC DE PRODUCCIÓ
PER UTILITZACIÓ DE PEDRERES DE PROXIMITAT:
REDUCCIÓ COST ENERGÈTIC PER PROCÉS DE FABRICACIÓ:

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
LES PECES S'HAN DE SUBMINISTRAR EN PERFECTE ESTAT, NETES, SENSE POLS, NO PRESENTARAN ESQUERDES, ACANTONAMENTS, TAQUES, EXFOLIACIÓ NI EFLORESCÈNCIES.
LES PECES S'HUMECTARAN AMB IMMERSIÓ EN AIGUA, ES RECOMANA TREURE-LES ABANS DE LA SEVA COL·LOCACIÓ, PER MANTENIR LA HUMITAT JUSTA I NECESSÀRIA PER TAL QUE NO ABSORBEIXIN L'AIGUA DEL MORTER.
COL·LOCACIÓ: A TRUC DE MACETA AMB REGLE D'1 M. AMB MORTER PASTAT DE CIMENT PORTLAND, M-80 PER ZONES DE VIANANTS, M-160 PER PAS DE VEHICLES, AMB DOSIFICACIÓ 1:3, DE GRUIX ENTRE 2 i 3 CM AMB UN MÀXIM DE
3 CM,. TOTES LES PECES ESTARAN AL MATEIX PLA.
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU": NO SERIEN ADMISSIBLES PECES < DE 3 CM, PECES EN FORMA DE "L", NI PECES IRREGULARS, EXCEPTE EN ENTREGA EN FAÇANES. L'ENTREGA ALS ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ ES REALITZARÀ
TALLANT LES PECES AMB RADIAL I S'ADAPTARAN A LA GEOMETRIA DELS ELEMENTS.
L'ENTREGA ALS ELEMENTS MODULATS D'URBANITZACIÓ ES REALITZARÀ SEMPRE AJUSTANT ELS ESCOCELLS, LES TRAPES, ARQUETES, EMBORNALS, ETC. EN EL MOMENT D'ARRIBAR AMB LA PEÇA SENCERA, CAL REBUTJAR ELS RETALLS
DE PECES AL VOLTANT D'AQUESTS ELEMENTS.
JUNTS I REJUNTATS: LES PECES HAN D'ESTAR COL·LOCADES A TOCAR I BEN ALINEADES. PEL SEGELLAT DEL PAVIMENT, CAL OMPLIR LES LES JUNTES AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT PORTLAND, PER TAL D'EVITAR L'ARRIBADA D'AIGUA A LES
CAPES DE BASE I EVITAR EL DETERIORAMENT PER L'ACCIÓ DE L'AIGUA A TRAVÉS DE LA JUNTA. UNA VEGADA COL·LOCADA LA BEURADA ES RENTARÀ I NETEJARÀ EL SOBRANT AMB AIGUA SENSE PRESSIÓ.
LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT I REALITZADA LA NETEJA DE LA BEURADA. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES AQUESTES 72 H. L'OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES NO
S'ACONSELLA QUE ES REALITZI FINS AL MENYS PASSADES TRES SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT PER GARANTIR EL COMPORTAMENT MECÀNIC DEL PAVIMENT I EVITAR L'APARICIÓ DE PATOLOGIES.
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS S'INDICA AL DETALL 1

ALTRES RECOMANACIONS: SECCIÓ CONSTRUCTIVA I FERM
REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. EL TERRA DE LA CAIXA HA DE QUEDAR PLA I ANIVELLAT. NO HAN
DE QUEDAR ZONES QUE PUGUIN RETENIR AIGUA.
PREPARACIÓ I COMPROVACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT
FORMACIÓ DE LA BASE DE 15 CM DE FORMIGÓ EN MASSA, HM-20
NOTA: AQUESTA SECCIÓ ÉS EXCLUSIVA PER A ÀMBITS DE VIANANTS. PER
A ÀMBITS DE CIRCULACIÓ RODADA (APARCAMENTS DE MÉS DE 100
VEHICLES, PÚBLICS, BENZINERES, ETC.) ES CONSTRUIRÀ AMB BASE DE
FORMIGÓ EN MASSA DE 20 CM GRUIX I PEÇA DE PANOT FLOR 20 X 20 X
8 CM AMB MORTER PASTAT M-160.

REPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEIS
LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ EN LES RASES DE SERVEIS ES REALITZARÀ AMB SOBREAMPLE O AMB FORMIGÓ EXPANSIU.
EN LES RASES DE SERVEIS I REPARACIONS PUNTUALS LA REPOSICIÓ ES REALITZARÀ AMB PANOT DE REPARACIÓ DE MIDES.

CONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
PENDENT TRANSVERSAL:
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ:

Màxim 2%
Nivell ± 10mm
Planor: 4mm / 2mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm

OBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ EN LES RASES DE SERVEIS ES REALITZARÀ AMB SOBREAMPLE O AMB FORMIGÓ EXPANSIU.
EN ELS PROJECTES CONSTRUCTIUS, ES RECOMANA QUE ES DEFINEIXIN ELS TALLS PER CANVI DE DIRECCIÓ DEL PANOT.
ZONA DE GUALS DE VEHICLES AMB PECES DE PANOT DE 8 CM DE GRUIX: la base de formigó en massa serà de 20 cm de gruix.
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1. PANOT FLOR
1.1 RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
• Secció constructiva. Bases.
S’adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat de l’Ajuntament,
en principal de secció genèrica de vorera serà de 30 cm d’algun d’aquests tipus de
sòl: sauló, tot-U, sòl seleccionat o reciclat, compactat al 98 % del proctor modificat,
sobre una esplanada compactada al 95 % del proctor modificat. Base de 15 cm de
formigó en massa HM-20. Morter pastat entre 2 i 3 cm i la peça, amb un màxim de 3
cm. En voreres amb pas freqüent de vehicles (pàrquings de mes de 100 vehicles dia,
benzineres, centres comercials, etc.) es resoldrà amb panot de 8 cm de gruix sobre
una base de característiques adequades a aquesta circumstància.
• Tècniques de col·locació
Per garantir l’estabilitat i manteniment del paviment al llarg del temps, la col·locació
serà sempre 2-3 cm, en cap cas de més de 3 cm de gruix, de morter pastat a truc
de maceta. Morter Pòrtland 1:3 M-80 per voreres i, M-160 per vehicles. Beurada
líquida de Pòrtland en tots els casos sempre sobre el pany executat en el dia. En
cas de panot de color, la beurada serà de Pòrtland blanc amb pigments del color
del panot. La beurada es retirarà del mètode tradicional d’escombrada amb sorra,
o amb aigua sense pressió.
• Grau de dificultat de la col·locació
Generalitats.
Els paviments de panot executats seguint els criteris tradicionals de
l’ofici del panotador, i les recomanacions que es desprenen dels Plecs
de condicions d’obres d’urbanització i de la present fitxa, no tenen en
general cap dificultat especial en la seva execució, val a dir que es tracta
del paviment amb mes superfície en tota la ciutat, sobre el que es té més
experiència i sobre el que es compta amb molts proveïdors, així com amb
molts professionals suficientment qualificats, tant en obres d’urbanització,

3. Condicions generals de la reparació
i la reposició. Control de qualitat

en obres de reposició de serveis, com de reparació i manteniment. El
marge d’excel·lència en la col·locació és molt gran, sent molt difícil trobar
errors greus que comprometin la perdurabilitat del paviment, aquest fet el
converteix en un dels paviments d’us general en les voreres de la ciutat,
precisament per aquesta facilitat de col·locació juntament amb les bones
prestacions que ofereix. En obres de reposició permet fins i tot la obertura
de una rasa de dos panots d’ample reduint el cost al mínim.
Terminis de posada en servei
És important que no es trepitgin fins pesades 72 h de la finalització del
paviment (col·locació de beurada inclosa), la beurada cal posar-la al final
del pany executat en la jornada de treball, essent aquesta part dels treballs
la que garanteix el segellat del paviment prevenint patologies i evitant la
penetració de l’aigua a les capes inferiors del paviment.L’aigua provoca la
disgregació del morter, pèrdua d’adherència i les peces sotmeses a pressió
diferencial van quedant soltes i comença el deteriorament del paviment.
La peça de 20x20 de permet l’ajust amb la practica totalitat dels elements
urbans, ja que és de fàcil tall.
Especejament, rasants
La col·locació normal es en quadricula. Les interseccions, tret de dissenys
específics, barris de 22@ etc. Es resolem amb la bisectriu. En quant a les
diferències de rasant, el panot permet radis de gir vertical considerables, fet
que permet pavimentar sense que s’apreciïn pestanyes els girs entre carrers
de gran diferencia de pendent longitudinal o transversal.
• Trobades, talls, relació amb altres elements urbans.
La possibilitat de tallar la peça fàcilment amb radial o millor amd serra de taula amb
sistema antipols, fa possible la fàcil l’execució de les trobades amb façanes i altres
paviments. Els trobaments amb faroles, escocells, vorades, etc. Son de resolució
fàcil precisament per la facilitat de tall, fins i tot en corba. Es molt important ajustar
les trapes, embornals i escocells en el moment de arribar amb la peça, no abans.
La col·locació de elements de senyalització, bancs, fitons, etc., es pot executar

3. Condicions generals de la reparació
i la reposició. Control de qualitat
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fàcilment amb maquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant
un tall net i una trobada perfecta.
• Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.
Donat que no es pot trepitjar en 72 h, en obres de re urbanització, convé establir
dos fases paral·leles a façana. La practica demostrada que no s’aprecia la junta
longitudinal que separa les fases.
Convé, en general començar la col·locació de vorada a façana, ja que es la millor
manera de garantir l’encaix geomètric de la resta de elements de la urbanització,
escocells quals etc.

1.2 REPOSICIONS, CRITERIS, PROVEÏDORS.
Paviment de reposició per excel·lència, té la resistència necessària per adaptar-se
als diferents usos, però es suficientment fràgil per ser retirat amb certa facilitat
(martell pneumàtic).
L’amplada de les rases en aquest paviment poden ser de un mínim de 40 cm
d’amplada, 2 peces. Els límits de la rasa en general es mantenen inalterats. La
reposició es relativament senzilla, les peces es poden ajustar amb radial per
que encaixin, existeix un ampli ventall de proveïdors que serveixen panot de
característiques equivalents al panot inicial, tant en forma textura com color.

1.3 ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per pavimentar amb panot flor són les voreres, cal
prestar atenció al pas de vehicles semi pesats de manteniment, o lleugers de certa
intensitat de càrregues perquè en aquests casos cal utilitzar el panot de 8 cm de
gruix.
En carrers de plataforma única, es pot utilitzar en les zones de pas predominant
dels vianants, es a dir en els laterals, sempre i quant el carrer tingui una baixa
intensitat (únicament veïns). No es per tant recomanable si existeix el risc freqüent
de ser trepitjat, sobre tot en els àmbits de gir, o de canvi de rasant en els guals,

87

es pot estudiar la possibilitat de jugar amb els elements d’urbanització, arbres,
faroles, mobiliari, fitons. Si això no és possible, és millor col·locar un paviment més
competent.

1.4 EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global es a dir: formal-funcional, tècnic-econòmic, i
reposició-manteniment, el panot es un dels paviments de mes qualitat, compleix
satisfactòriament amb els objectius exigibles a tot paviment en els tres aspectes, és
una de les raons principals per la qual és el paviment “universal” de les voreres de
la ciutat.
Aquest ús generalitzat, en situacions molt diverses i des de ja vàries dècades, permet
als diferents operadors municipals, comptar amb una experiència molt amplia, per
tant, es coneix molt bé les patologies que pateix.

Patologies principals.
• Peces que es desenganxen de la base, però que es mantenen en el seu lloc
(insuficient reg de la base en fase d’obres)
• Peces que es desenganxen de la base, però aixecades provocant
discontinuïtats perilloses (dilatacions diferencials).
• Peces trencades, enfonsades (acció de càrrega puntual forta).
• Desgast de la superfície, perdent adherència (voreres molt velles o amb
molt ús).
• Esmicolament de la superfície amb pèrdua de textura i dibuix (presencia de
tallers o negocis, gats hidràulics, traspales, etc.).
• Altres.

Capítol IV
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Capítol IV · Paviments d’ús específic i amb
noves tecnologies incorporades

1. INTRODUCCIÓ
Incorporar un procés permanent d’innovació en el sector dels paviments urbans
permet beneficiar-se dels avenços que es produeixen en el sector, gaudir de millores
en matèria de nous materials i tractaments, més bones prestacions, etc. Alhora,
aquesta estratègia situa l’Ajuntament en una bona posició per liderar dinàmiques
que en el camp de la innovació s’estan duent a terme en altres àmbits. És important
aprofitar recursos i sinèrgies i millorar l’eficiència global dels procediments.

1. Introducció
mecàniques i la durabilitat dels paviments, el seu cicle de vida, i reduir les emissions,
els costos i els recursos de fabricació, implicar materials reciclats en la fabricació
i apropar-se a l’economia circular visualitzant la ciutat com una generadora de
matèries primeres. Fer servir acabats superficials per millorar l’adherència, canvis
estructurals interns per incorporar propietats drenants, sonoreductores o bé per
alleugerir el paviment, etc.

Aquest capítol desenvolupa els paviments d’ús específic i els paviments que
incorporen noves tecnologies i funcionalitats tant de l’àmbit de la física, la química
o les telecomunicacions.

Generació energètica: paviments que mitjançant elements físics, mecànics o bé
materials reactius químicament reaccionen a l’energia que proporciona la llum,
la temperatura o les pressions exercides sobre el paviment per generar energia
que usualment s’aprofita per alimentar els elements de connectivitat descrits
anteriorment.

Aquesta visió innovadora i estratègica de l’Ajuntament es trasllada a aquesta nova
Guia de Paviments. Destinar un capítol a paviments específics, innovadors, amb
noves tecnologies i sostenibilitat, ha de permetre incloure-hi els que coneixem
actualment, que es llistaran en aquest capítol, i deixar la porta oberta a altres
paviments futurs que seran millors o incorporaran noves propietats.

Interacció social i connectivitat: aquesta funcionalitat està associada a les TIC
comentades i pretén incorporar elements de connectivitat als paviments, ja sigui
superficialment o intersticialment. Aquesta connectivitat permet generar sistemes
de gestió, tant de mobilitat com de manteniment, o bé proporcionar continguts
informatius al ciutadà.

Volem entendre els paviments com el volum comprès entre les edificacions i un
gruix determinat, normalment al voltant d’un metre.
Tenim la voluntat que coexisteixin els paviments de desgast i els paviments amb
funcionalitats actives com la generació energètica, la millora del medi ambient o la
interacció entre els paviments i els vianants i vehicles.
En definitiva, una visió integrada dels eixos de mobilitat, TIC i energia.
L’elaboració d’un índex de sostenibilitat a partir d’un arbre de decisió que analitza
aspectes econòmics, socials, ambientals i tecnològics ens ha d’ajudar a triar i
prioritzar les millors solucions disponibles.
En qualsevol cas, l’objectiu de millora o incorporació de noves funcionalitats o
propietats es concreta en:
Millorar la sostenibilitat: és a dir, augmentar les propietats físiques, químiques,

2. Paviments amb noves funcionalitats i d’ús específic
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2. PAVIMENTS AMB NOVES FUNCIONALITATS I D’ÚS ESPECÍFIC

Autonetejadors:

2.1 PAVIMENTS AMB NOVES FUNCIONALITATS

En general, són paviments amb un tractament de nanomaterials a la superfície
típicament xilans que impedeixen la penetració de l’aigua, l’oli i la brutícia al seu
interior. Jardins dels Horts de Sant Pau. Prova sobre llamborda.

Les noves funcionalitats amb les quals s’està innovant actualment són les que
es descriuen a continuació, tot i que el llistat no representa un conjunt tancat
de propietats, ja que en un futur es poden desenvolupar innovacions en altres
direccions:
Fotocatalítics:
Són paviments generalment bicapa, on a la capa superficial, s’hi afegeix diòxid de
titani amb propietats semiconductores (anatasa). Aquesta addició permet reduir
contaminants de l’aire (NOx, SOx, components orgànics volàtils (COV), CO, metil
mercaptà, formaldehid, compostos orgànics clorats, etc.). Per tant, genera propietats
descontaminants, però també fungicides, bactericides i organolèptiques. A través
de l’acció conjunta de la llum i un fotocatalitzador es produeix una reacció química
que accelera la velocitat de descomposició dels compostos contaminants en
productes innocus respecte dels processos d’oxigenació convencionals.
Aquestes tècniques aplicades als paviments ja s’estan duent a terme, i superen el
període de prova. El panot dels nous trams de l’avinguda Diagonal n’és un clar
exemple.
Captadors de CO2:
S’afegeix un additiu provinent dels residus resultants de la producció d’acetilè al
formigó en 3 % del pes que capta, l’equivalent al 50 % del seu pes en CO2 al llarg de
la seva vida útil (uns 30 anys). (Geosilex, patent desenvolupada per la Universitat de
Granada i Trenza Metal).
Permeables:
Propietat de paviments implementada típicament en formigó, en el qual s’ha
permès una connexió de la porositat interior que facilita el drenatge d’aigua a
l’interior. És molt útil en vials de parcs, ja que redueix els drenatges tradicionals.

Biocides:
Propietat adquirida per l’addició en superfície d’òxid de titani.
Sonoreductors:
Propietat en paviments que disposen a la superfície de macrotextura en forma de
botzina que recull les ones sonores dels pneumàtics.
Microtexturats:
Són paviments amb un acabat superficial microperforat que els fa aptes per millorar
la capacitat antilliscant.
Fotoluminescents:
Són paviments que disposen de materials a la superfície que generen llum un cop
carregats d’energia, típicament amb l’acció de la llum solar (Montjuïc, aplicació de
pintures fotoluminescents).
Termocanviants:
Són paviments que disposen a la superfície de materials que en varien l’estructura
cristal·lina en funció de la temperatura. Aquesta variació suposa, generalment, un
canvi de color. Indicats per detectar àrees glaçades.
De formigó continu:
Són paviments típicament de formigó additivats amb hidròxid de calç, que impedeix
la retracció i el trencament, i permet l’establiment de grans superfícies sense juntes.
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Productors d’energia:
Són paviments que, en general, produeixen energia a partir de fenòmens
piezoelèctrics o fotovoltaics.

2.2 PAVIMENTS D’ÚS ESPECÍFIC
Tractament superficial
Els tractaments innovadors sobre paviments són tractaments que s’apliquen sobre
paviments nous o existents per afegir-los alguna funcionalitat nova o bé millorar
alguna propietat, normalment lligada al cicle de vida, cosa que en millora la durabilitat.

2. Paviments amb noves funcionalitats i d’ús específic
els perímetres o trapes de pous, del fresat previ, es poden resoldre amb rampes
provisionals d’aglomerat en fred.
La senyalització horitzontal es pot fer a continuació, de manera que els alts
rendiments, la gran perfecció geomètrica, la planeïtat, els pendents, el cost
raonable i el temps quasi nul de posada en servei, juntament amb la gran qualitat
final d’aquesta solució de renovació de paviment, la converteixen sense cap
mena de dubte en la solució per excel·lència en matèria de renovacions de ferms
bituminosos de la ciutat.
23. Rambla de Catalunya, paviment de microaglomerat

El llistat següent mostra els tractaments innovadors que s’estan experimentant
actualment a la ciutat de Barcelona, tot i que deixa la porta oberta a altres tractaments
innovadors futurs que aportin millores o noves funcionalitats. Es pot observar que
el llistat no incorpora les propietats de connectivitat o de generació energètica, ja
que aquests tipus de paviments s’han classificat en el punt 4.3 d’aquest document.
Mescla bituminosa densa (microaglomerants)
Es tracta d’una mescla bituminosa discontínua amb una mida màxima de l’àrid de
8/10 mm amb l’addició de lligant bituminós, additius i, eventualment, colorants.
És una solució molt resistent a la deformació permanent que presenten en general
les mescles contínues. Per tant, és molt adequada com a capa de trànsit, ja que es
deforma molt poc, no es desplaça cap a l’interior l’àrid granític i es mantenen les
propietats antilliscants de la seva textura inicial.
Un dels grans avantatges és que permet la col·locació en capes extrafines de 3 cm
de gruix, fet que permet la pràctica amb operacions de fresat parcial o total del
rodament antic, renovar totalment la superfície d’un vial, rambla, etc., en operacions
exprés, normalment de cap de setmana.
Atès que el gruix és petit, es pot fer compatible, encara que amb restriccions
de velocitat, etc., la funcionalitat del carrer, ja que els desnivells de 3 cm amb

El microaglomerat també es pot fer servir, en la seva variant densa de color, com
a paviment singular en rambles, places, bulevards (fora de l’àmbit dels serveis de
companyia). Permet resoldre perímetres de geometria complexa i àmbits parcials
combinant colors, etc., gràcies a l’existència d’equips d’aglomerat adaptats a
aquestes circumstàncies.
El problema més gran és que tolera molt malament els pedaços fets com a
conseqüència de reparacions, instal·lacions de canalitzacions per a marquesines,
Bicing, quioscs, etc. Cal lligar tots aquests temes abans de pavimentar consultant
abans de manera exhaustiva amb tots els operadors implicats.

2. Paviments amb noves funcionalitats i d’ús específic
Tot i que n’hi ha d’una gran quantitat de colors, recomanem, per raons pràctiques,
els dos colors que actualment es fan servir habitualment a la ciutat, que són el tabac/
grana, (avinguda Mistral, Gran Via Besòs) i el sauló/ocre (Ronda del Mig, plaça Gal·la
Placídia). Tots dos colors tenen certa relació amb els àmbits de vianants, el color
tabac/grana es fa servir per diferenciar-lo del negre de la calçada, com també es fa a
moltes ciutats en operacions de pacificació de carrers. I el sauló/groc es fa servir per
als paviments terrosos de parcs. Cal fer servir tons mitjans, no excessivament clars,
per reduir la problemàtica de la neteja d’aquests paviments.
La limitació a tres colors té com a objectiu, a banda de la necessària contenció
formal, consolidar les dues solucions entre els industrials del sector, de manera que
es garanteixi i es faci possible la seva futura aplicació.
16. Mostres de colors de paviment de microaglomerat
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situacions provisionals en operacions de renovació de paviments bituminosos.
També per fer petites rampes amb la rigola, passos de vianants, trapes de pous, etc.
Utilitzar-lo com a solució definitiva de paviment no és recomanable, ja que es
disgrega i té una perdurabilitat molt escassa.
Tractaments superficials amb beurada bituminosa, slurry
Aplicació d’una o diverses capes de morter bituminós fabricat en fred, amb àrids,
emulsió bituminosa, aigua, pols mineral, additius i colorants de consistència
plàstica/líquida.
Les capes són de pocs mil·límetres de gruix, es poden sobreposar sobre la capa
inferior. En general, no són tan resistents com les capes de mescles bituminoses
convencionals; cal restringir-ne l’ús en paviments de caràcter de vianants o bicicleta,
no és adequat per al trànsit.
Tenen una extensa carta de colors, recomanem l’ús principal dels colors tabac,
grana i sauló/groc, i deixar la resta per a situacions particulars.
La microtextura llisa i l’aspecte viu del color els dóna una aparença bruta amb el
temps, les taques s’hi veuen molt. En aquest sentit, és millor fer servir colors de tons
pujats (en llocs amb molta intensitat d’ús, cal intentar fugir del colors clars).
17. Tractaments superficials amb beurada
bituminosa, de doble component amb resines

Aglomerat asfàltic en fred
És una mescla d’àrids de diferent granulometria, amb emulsió bituminosa amb
additius. No necessita escalfar-se i, entre d’altres, es fa servir per resoldre les
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Aplicació d’una o diverses capes de morter bituminós fabricat amb dos components
per separat, àrids fins, fíl·ler, additius i colorants. És un paviment extraordinàriament
resistent, podria fer-se servir fins i tot per al trànsit.
És una solució que millora notablement les característiques principals de resistència,
perdurabilitat, etc. dels slurrys convencionals. Té una carta de colors limitada i
té un cost molt elevat, del mateix ordre de magnitud que una capa de 3 cm de
microaglomerat, cosa que a la pràctica en limita molt l’ús. De totes maneres, és un
material relativament nou que pot experimentar canvis.

2. Paviments amb noves funcionalitats i d’ús específic
El principal inconvenient és la gran dificultat que presenten en obres de reparació,
ja que obliga, a la pràctica, a contractar l’industrial que va fer l’obra. Aquestes
reparacions i obres de manteniment, de moment, no estan a l’abast de tercers
operadors.
18. Paviment de formigó imprès imitació llamborda

Podria recomanar-se’n l’ús en urbanitzacions singulars amb geometries variables
en alçat, on no seria possible estendre un aglomerat convencional.
Podria recomanar-se en operacions de reparació de mescles bituminoses, com
a solució de regularització d’àmbits unitaris (carril ample sencer, entroncament
complet en obres parcials, etc., per evitar tenir pedaços de forma irregular a la
vista).
Formigó imprès

Gespa artificial

Es tracta d’un paviment de formigó continu al qual se li aplica un tractament
superficial quan està endurint amb un motllo texturat, després, en una segona
passada, se li aplica una beurada acolorida que li aporta l’acabat.

Es tracta d’una moqueta industrial que intenta imitar algunes de les característiques
externes de la gespa: color, fibra, capacitat d’amortiment, etc. Està construïda amb
materials sintètics. És d’ús freqüent en instal·lacions esportives combinada amb
sorra, però també en centres comercials, verd viari en rotondes, etc.

Inicialment, el seu mercat està pensat per substituir en preu, en termini i en alguns
aspectes concrets els paviments convencionals de peça, ja que imita algunes de les
característiques del material inicial.
En aquest moment no recomanem, en general, aquest tipus de paviment, ja que
les aplicacions que ofereixen els diferents industrials estan molt orientades a la
substitució per imitació del paviment de peça corresponent. Pensem que és una
tècnica que té a favor unes quantes prestacions, però que necessita més recorregut.
En aquest sentit, les experiències recents posades en pràctica (passarel·la de la
carretera de les Aigües a la carretera de Vallvidrera) marquen el camí a seguir. En
aquest cas, es va fer servir una estampació amb textura obtinguda de material
natural, branques i fulles, amb pigments terrosos.

Deixant de banda les raons evidents de caràcter conceptual, és un paviment que,
tot i tenir aplicacions en altres àmbits, no recomanem en absolut com a solució
de paviment per a l’espai públic de la ciutat. Pensem, a més, que el manteniment
d’aquest paviment seria inviable per a les taques, la neteja, els pedaços, la fixació,
etc.
Cautxú reciclat
És un paviment format per cautxú triturat procedent, normalment, del reciclat de
pneumàtics, aglomerats amb resines, additius i pigments. La principal característica
és que es pot aconseguir una superfície tova, amb una certa capacitat d’esmorteir
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caigudes. Per això, en la versió de paviment continu, es fa servir com a paviment de
jocs infantils en els casos de jocs situats en places dures.
Malgrat que s’ha experimentat amb aquest paviment en algunes zones de la ciutat,
no és recomanable fer-lo servir, a excepció de les zones de jocs infantils en les
condicions que específica el Plec de Parcs i Jardins, sempre en la versió de paviment
continu i no de peces. Cal indicar també que els temes de neteja, manteniment i
reparacions són difícils en aquest material.
19. Paviment continu de cautxú reciclat
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amb la finalitat de drenar amb el mínim recorregut. Una bona solució per evitar la
pèrdua prematura de sauló és barrejar sauló amb tot-u amb la proporció 40%-60%.
Un cas conegut és la carretera de les Aigües.
Una altra característica és que s’erosiona molt fàcilment amb l’ús, així com per l’efecte
de la pluja, i es produeixen reguerots i desplaçaments de material erosionat als punts
baixos de la superfície. En episodis de tempesta són freqüents els desplaçaments del
sauló a força metres fora dels parc, sobre les voreres i sobre les calçades, cosa que
genera problemes de seguretat viària, de neteja i de manteniment del clavegueram.
Per aquesta raó, cal dissenyar les superfícies de sauló amb un bombament molt marcat
en el cas dels camins, disposant-hi cunetes, etc. Els parcs, cal subdividir-los en recintes
de màxim 400 m2, sempre confinats. És preferible fer una superfície més aviat plana
que amb cert pendent. A la plana no s’hi mourà gaire l’aigua de pluja, però no hi haurà
erosió del sauló. A canvi, els tolls que es generaran per tota la superfície deixaran fora
d’ús l’àmbit afectat unes 24/48 h, en funció de la pluja caiguda.
És el paviment per excel·lència dels grans parcs, ja que és, probablement, el que
presenta un aspecte més natural i conserva uns mínims requeriments per transitar-hi a
peu i en bicicleta. Té capacitat per retenir la humitat de la nit, cosa que aporta una bona
sensació de confort en comparació amb els paviments convencionals. Es pot regar i és
sofert pel que fa a la neteja. Es pot escombrar mecànicament, i quan està molt reblert o
internament brut, es pot substituir amb certa facilitat; el preu és assequible.

Sauló
És un paviment format per la sorra de descomposició del granit, roca que, si està
sotmesa a la presència d’aigua amb gas carbònic, es descompon i forma argila del
feldspat, productes ferruginosos de la mica i sorra sílice del quars.
La composició estàndard del sauló és: 80 % de sorres, 4 % de llims, 16 % d’argiles, de
textura francoarenosa, és compactable en capes de 30 cm i forma subbases d’una
qualitat excel·lent.
Com a paviment, cal tenir en compte aspectes molt importants, com ara la poca
capacitat drenant que té a la pràctica, cosa que obliga a fer-hi pendents mínims, al
voltant de l’1 %, i disposar de sistema de drenatge amb embornals i pou sorrer. Als
camins, el pendent transversal s’ha d’incrementar del 2% al 4 % amb bombament

20. Paviment de sauló
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Sauló estabilitzat/terres estabilitzades

Paviments drenants de formigó o d’aglomerat asfàltic

Es tracta de solucions que incorporen productes estabilitzants a la barreja del
sauló, o de les terres i dels materials reciclats, per aconseguir més resistència
i sobretot per evitar-ne l’erosió, que, sense cap mena de dubte, és el principal
problema dels paviments de terra. El gran avantatge és que conserva l’aspecte
de paviment natural, és porós i té un cert desgast de la superfície. Permet fer
itineraris adaptats als PMR i és un paviment millor per a les bicicletes que el sauló
convencional.

Es tracta de paviments que tenen la capacitat de drenar l’aigua en tot el gruix.
Permeten que l’aigua s’infiltri cap a les capes inferiors del paviment i del terreny
o conduir-la mitjançant una xarxa a un dipòsit o a una zona inundable. La idea és
afavorir un sistema de drenatge sostenible urbà (SUDS) que tingui com a objectiu
aprofitar d’alguna manera l’aigua per a usos alternatius. Aquests usos normalment
són el reg de zones verdes o l’aigua de neteja de carrers.

Cada fabricant aplica uns estabilitzants i en unes proporcions concretes i secretes,
cosa que no facilita la definició correcta del paviment en els projectes, ni l’execució
en les obres. En qualsevol cas, és important que la barreja es faci mecànicament i no
afegint manualment el producte en el sauló, ja que aquestes pràctiques comporten
problemes d’heterogeneïtat de propietats en el paviment, apareixen terrossos durs
barrejats amb terra solta, etc.
Es recomana per fer camins en parcs amb la consideració d’adaptats, també
per a grans superfícies de joc, aparcaments petits de baixa intensitat en àmbits
mediambientalment sensibles, camins de vianants, bicicletes o de serveis, amb
qualsevol pendent. El manteniment i les reparacions són molt senzilles, n’hi ha
prou retirant i substituint la part afectada, el pedaç resta poc visible. El preu és
molt superior al del sauló i de l’ordre de magnitud d’un tractament superficial
asfàltic.

21. Paviment de tot-u. Carretera de les Aigües

Els sistemes de drenatge directe, és a dir, els que fan servir el mateix paviment
per infiltrar cap al terreny, tenen la limitació del rebliment dels porus, cosa
que en àmbits urbans és de difícil control. Els abocaments incontrolats d’altres
líquids són també un punt feble del sistema. Els sistemes de neteja per aspiració
o amb aigua a pressió no estan prou desenvolupats i cal considerar-los tasques
de sobremanteniment. Cal solucionar les possibles afectacions a les subbases
del paviment degudes a l’aigua d’infiltració, un aspecte molt sensible quan
parlem de carrers on molt probablement tindrem a tocar bases de paviments
amb trànsit.
Per tots aquests motius, recomanem com a superfícies drenants els materials
granulars solts, com ara les graves, la sorra o, millor encara, les zones verdes, que
d’una manera natural incorporen aquesta característica de drenabilitat i de certa
renovació del filtre a través de mitjans naturals i, per tant, sense manteniment
específic.
És un sistema que, aplicat als jardins i parcs, és totalment factible, ja que és fàcil
recollir en superfície l’aigua de pluja dels camins jugant amb el pendent transversal
(aigua relativament neta) i abocar-la a les zones verdes. Aquestes s’han de plantejar
amb una lleugera forma còncava per augmentar la capacitat d’emmagatzematge i
després d’infiltració (màx. 30 cm d’aigua i 48 h d’acumulació).
Cal tenir en compte que per si sol no resol les necessitats de drenatge de la zona
i cal complementar-la amb la corresponent xarxa de drenatge convencional
dimensionada per a un període de retorn de T-10.
Cal valorar el rendiment de la instal·lació, veure’n els costos d’explotació i els
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avantatges de la recuperació de l’aigua. En el cas de Barcelona, amb el règim
pluviomètric que tenim, amb molta tempesta de tardor en la qual no es pot
aprofitar tota l’aigua, es fa difícil justificar-la, si no és que la instal·lació serveix per
valorar arguments de sostenibilitat i de respecte al medi ambient.
Paviments de fusta
Són paviments, en general, construïts amb llistons, taules i llates de diferents tipus
de fusta, cargolats entre si formant juntes obertes per permetre el moviment
natural de la fusta i el drenatge de la superfície. És un paviment que tradicionalment
s’ha utilitzat en edificació, amb la solució de junta tancada encadellada. Molt
esporàdicament s’ha intentat col·locar en l’espai públic de la ciutat, amb junta
oberta.
Aquesta disposició requereix un espai buit inferior amb algun sistema de drenatge.
Aquest espai, de difícil accés, és, per tant, de difícil neteja, i també pot causar
problemàtiques d’higiene, ja que s’hi poden instal·lar ratolins i altres petits animals.
Per això, és un paviment no recomanable. De fet, gran part dels paviments de fusta
instal·lats a la ciutat s’han substituït sistemàticament per solucions de paviments
convencionals.
També cal dir que la textura de la fusta és molt llisa, i com que és un material
molt porós, en ambients humits té tendència a afavorir el creixement de fongs,
líquens i verdet. Això converteix la superfície en una trampa per als vianants.
Moltes de les passarel·les de fusta de les ciutats del nostre entorn han necessitat
tractaments complementaris sobre la fusta per adaptar-les als nous requeriments
normatius.
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proper. Per garantir-ne la procedència i l’explotació controlada, ha de complir amb
el Decret de compra responsable de fusta de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.
cat/ajsostenible).
Les travesses de recuperació, normalment del món ferroviari, no són recomanables
per fer paviments a l’espai públic. La normativa específica no ho permet per raons
sanitàries, ja que són fustes que contenen substàncies dolentes per a la salut
pública, com ara la creosota.
Hi ha productes sintètics a base de resines i termoplàstics relativament nous al
mercat amb certa vocació de substituir la fusta ales aplicacions més exigents. Les
experiències disponibles a la ciutat estan donant resultats amb daltabaixos; cal
seguir l’evolució d’aquests productes per veure si la tendència millora i es poden
trobar exemples on sigui possible recomanar-los.
Per tant, només es pot recomanar l’ús de la fusta amb caràcter excepcional, una
rampa sobreposada, un paviment d’una passera, un escenari en un parc o una
plaça, una terrassa de bar, etc., exemples quasi a la frontera amb el mobiliari urbà,
on l’ús de la fusta és més factible.
22. Paviment de fusta natural. Rambla de Mar

Les fustes nacionals no són de gaire bona qualitat, tret d’exemples molt puntuals.
Cal recórrer al mercat dels països nòrdics, a les coníferes, la fusta de les quals se
sol utilitzar amb tractaments d’autoclau per evitar els problemes de deteriorament
inherents que té la fusta exposada a la intempèrie.
Una altra possibilitat és recórrer a les fustes tropicals, de més qualitat i de millor
comportament a l’exterior, però per fer paviments resulten cares, a banda de les
consideracions de sostenibilitat, ja que és un material que no és del nostre entorn

Paviments metàl·lics
Són paviments construïts amb xapes metàl·liques, normalment d’acer de
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diferents tipus, acer galvanitzat, acer Corten, inoxidable en cru o polit, també
alumini i foneria.
Generalment, i obviant els casos singulars, aquests paviments, en realitat,
apareixen com a elements de caràcter complementari d’un paviment principal,
per exemple, els escocells dels arbres són també la rematada del paviment de la
vorera. Les tapes dels pous i les arquetes dels serveis són peces de foneria que
també formen part del paviment. També les platines, els encintats, els límits o
les rigoles, que es poden disposar quan cal fer un canvi de geometria, rasant,
etc.
És important delimitar l’ordre de magnitud de la superfície metàl·lica en qüestió,
ja que aquests paviments necessiten una macrotextura molt marcada per poder
ser antilliscants, com és el cas de les trapes. Tots els elements lineals, com ara
platines de límit, han de disposar-se, sempre que sigui possible, enrasades amb
el paviment principal per evitar ressalts perillosos o elements tallants en cas de
caiguda. No cal preocupar-se, en aquests casos, de la textura de la superfície
metàl·lica, ja que elements d’ordre de magnitud de 8/15 mm no representen
problemes de lliscament. En canvi, sí que cal tenir en compte aquest requeriment
en les rigoles metàl·liques, ja que per la dimensió que tenen poden esdevenir
lliscants.
Les peces de xapa de certes dimensions, com ara les sortides d’emergència
enrasades en el paviment, habitualment d’acer, han d’incloure un relleu molt
marcat. Si es tracta de llocs amb molt trànsit de vianants, cal evitar l’alumini,
ja que el seu desgast prematur pot provocar situacions de lliscament als
vianants.
Els acabats que es poden recomanar són els galvanitzats, inoxidables, foneria
dúctil i l’acer Corten. En aquest últim cas, cal tenir en compte les limitacions
derivades de les taques que pot provocar al paviment; es pot estudiar la
possibilitat d’aplicar-hi tractaments estabilitzants per minimitzar aquet fet. No
són recomanables els acers en cru i simplement pintats. Cal valorar el tema de
l’alta capacitat calorífica d’alguns metalls que puguin estar exposats moltes
hores al sol de l’estiu, ja que poden agafar altes temperatures, potencialment
perilloses.
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23. Paviment d’acer inoxidable en escocell i franja contínua

3. Paviments generadors energètics
3. PAVIMENTS GENERADORS ENERGÈTICS

Capítol IV · Paviments d’ús específic i amb
noves tecnologies incorporades

99

24. Rajola de Pavegem System

Associats a aquests elements apareixen paviments de generació energètica que
incorporen tecnologia sobre el paviment o que aprofiten les propietats físiques o
químiques del paviment per generar energia.
Els paviments generadors elèctrics en estudi són:
• Paviments piezoelèctrics: Per aprofitar l’energia dinàmica produïda pel pas
de vehicles o vianants per convertir-la mitjançant tecnologia piezoelèctrica
en energia per a usos diversos.
• Paviments solars: Per aprofitar l’energia solar per transformar-la mitjançant
tècniques fotovoltaiques o d’efecte hivernacle per obtenir energia elèctrica
o calorífica respectivament.
Paviments piezoelèctrics. L’energia ambiental, com l’energia que es genera per
la deformació del sòl a causa del trànsit de persones, vehicles o vibracions de les
màquines, està constantment disponible i és una font d’energia renovable amb un
alt potencial d’aplicació.
Les plaques piezoelèctriques són una tecnologia que permet generar energia
elèctrica a partir d’energia mecànica. Aquest fenomen funciona de manera que,
quan determinats materials se sotmeten a tensions mecàniques, adquireixen una
polarització elèctrica en la massa, creen una diferència de potencial i apareixen
càrregues elèctriques a la seva superfície.
Per tant, aquesta tecnologia permet convertir les petjades i els salts de les
persones i el pas dels vehicles en energia elèctrica que es pot emmagatzemar i
utilitzar per a diferents usos.

Com a exemple concret, l’empresa Pavegen System ha dissenyat una rajola
que recull l’energia de les petjades. Quan es trepitja, es produeix una flexió en
la superfície d’uns 5 mm que converteix l’energia cinètica de la trepitjada en
uns 5 o 7 W, depenent de la deformació produïda. L’energia generada es pot
reutilitzar en aplicacions de baixa potència no connectades a la xarxa elèctrica,
com ara instal·lacions d’il·luminació LED, senyalització i publicitat. També es pot
emmagatzemar a les bateries instal·lades en el mateix element.
S’estima que la instal·lació d’aquest tipus de rajoles, fabricades amb cautxú 100 %
reciclat i formigó polímer, poden generar uns 20 KWH en funció del trànsit.
25 i 26. Detall de rajola de Pavegen System i instal·lació exterior de 14 rajoles a l’estació de Saint Omer a França.

100

Capítol IV · Paviments d’ús específic i amb
noves tecnologies incorporades

La primera instal·lació permanent en una vorera a l’exterior s’ha dut a terme a
l’estació de tren de Saint Omer, França. març del 2014, s’hi van instal·lar 14 rajoles
que converteixen l’energia cinètica dels passos en una font d’energia sostenible.
27. Instal·lació de runway generator a les màquines cancel·ladores de l’estació
de Tòquio; ocupa una superfície de 25 m2 i genera 1.400 KW/dia

3. Paviments generadors energètics
Paviment solar
Carril bici fotovoltaic: A la ciutat holandesa de Krommenie s’ha construït un
carril bici de 70 m de llarg format per mòduls de formigó recoberts amb plaques
fotovoltaiques amb tractament antilliscant.
Aquest tram produeix uns 140 Kw/h que de moment s’injecten a la xarxa elèctrica.
Està previst, en un futur immediat, construir més trams de carril bici fent servir
l’electricitat generada per la xarxa d’enllumenat del mateix carrer.
29. Carril bici solar road. Krommeni, Holanda

28. Generadors d’energia piezoelèctrica per al pas de persones, per al trànsit rodat
i per al ferroviari (en estudi per l’Institut d’investigació Technion i Innowatech).

Solar road: Es tracta d’una proposta que combina la instal·lació de panells
hexagonals fotovoltaics, un conjunt de LED i altres elements del sistema situats
sota un vidre reciclat, resistent al trànsit i antilliscant.
30. Solar road, visió nocturna i diürna

3. Paviments generadors energètics
La idea és captar l’energia solar per produir energia elèctrica, emmagatzemar-la en
unes bateries i, mitjançant un software, generar diferents propostes gràfiques a la
superfície a partir dels LED.
Les possibilitats són il·limitades, alguns exemples serien la senyalització horitzontal
variable, que permet una utilització versàtil de l’espai, carrils de circulació,
aparcaments, missatges, etc.
31. Solar road, exemple de senyalització horitzontal
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4. PAVIMENTS AMB TIC I INTERACCIÓ SOCIAL
El llistat següent mostra els paviments o tractaments innovadors associats a les TIC
i que s’estan estudiant actualment a la ciutat de Barcelona, tot i que deixem la porta
oberta a altres futurs paviments o tractaments innovadors que aportin millores a
les TIC i a la generació energètica.
• Paviments amb sensors per gestió de la mobilitat.
Controls de posició per gestionar aparcaments, semaforització i càrregues i
descàrregues.
• Paviments amb sensors TIC incorporats.
Incorporació d’elements d’infraestructura de comunicacions per identificar
elements soterrats o bé dur a terme avisos als ciutadans.
Els elements TIC es poden incorporar als paviments com un element físic afegit
al paviment o bé poden basar-se en les propietats físiques o químiques del
paviment per extreure’n o generar informació, com pot ser la conductivitat
elèctrica o tèrmica.
Associats a aquests elements apareixen paviments de generació energètica que
incorporen tecnologia sobre el paviment o que aprofiten les propietats físiques
o químiques del paviment per generar energia.
El llistat següent mostra els paviments o tractaments innovadors associats a les TIC
i que s’estan estudiant actualment a la ciutat de Barcelona, tot i que deixem la porta
oberta a altres futurs paviments o tractaments innovadors que aportin millores a
les TIC i a la generació energètica.
• Format variable (solar roadways)
Paviments amb LED incorporats autoalimentats amb la seva pròpia placa solar,
que permet gestionar un sistema de senyalització i informació horitzontal variable,
marques vials i diferents dissenys, etc.

4. Paviments amb tic i interacció social
• Sensoritzats
• Autoconducció. Paviment que incorpora sensors per possibilitar la
conducció automàtica de vehicles.
• Sensors de serveis. Sensors instal·lats a les cintes identificadores dels serveis
per possibilitar-ne la geolocalització.
• Once. Sistemes de guiatge incorporats als paviments per facilitar la mobilitat
als invidents.
• I-Pavement. Es tracta d’una peça de paviment de 40 x 40 centímetres que
disposa d’un petit espai a dins que permet instal·lar-hi sensors i dispositius
electrònics sense fils.
La idea és dotar un determinat espai públic d’un espai Wi-Fi i d‘uns
sensors normalment de temperatura i de vibració col·locant un nombre
determinat d’aquest tipus de peça amb la corresponent instal·lació dels
dispositius a l’interior.
Bàsicament, es tracta d’un servei d’Internet per al ciutadà, que també
permet subministrar via bluetooth diversos continguts que tenen en
compte la geolocalització, i per tant aporten informació específica del
lloc concret adreçada al ciutadà.
Algunes aplicacions i serveis que ofereix són: les que gestionen
informació sobre el comportament dels fluxos de vianants, accés a
espectacles, gestió d’emergències, evacuacions, localització de malalts,
monitoratge de persones amb dificultat visual, audioguies per a PMR,
continguts culturals, comercials, restaurants, concerts, etc. Informació
amb format de realitat augmentada de mobilitat i punts de trobada de
grups.

4. Paviments amb tic i interacció social

32. I-Pavement. Detall de la peça, aplicació a la Puerta del Sol. Madrid

• Musicalitzats
Paviments sensoritzats que activen notes musicals o altres sons que s’activen amb
els pas dels vianants.
• Emocionals
Paviment amb codi QR instal·lat als paviments o al mobiliari urbà que permet
activar continguts diversos a través de dispositius smart, mòbils o tablets. Exemple:
itineraris lúdics, guies culturals.
Llistat de paviments innovadors amb noves propietats
Els paviments innovadors amb noves propietats incorporen la innovació en la
fabricació del paviment.
El llistat següent mostra els paviments o tractaments innovadors associats a les TIC
i que s’estan estudiant actualment a la ciutat de Barcelona, tot i que deixem la porta
oberta a altres futurs paviments o tractaments innovadors que aportin millores
o noves funcionalitats. Es pot observar que el llistat no incorpora propietats de
connectivitat o generació energètica, ja que aquests tipus de paviments ja s’han
classificat al Capítol IV, apartat 3, d’aquest document.
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GUIA DE PAVIMENTS

INNOVACIÓ - PAVIMENTS AMB NOVES PROPIETATS
CONCEPTE

MILLORES I QUALITATS
MILLORA CICLE DE
VIDA I SOSTENIBILITAT

PAVIMENTS AMB NOUS MATERIALS I/O NOVES FUNCIONALITATS

MILLORA PROPIETATS
FÍSIQUES

CONNECTIVITAT

GENERACIÓ
ENERGÉTICA

PAVIMENTS DE FORMIGÓ DRENANT (LAFARGE).
PAVIMENTS EN EL QUE S’HA PERMÉS UNA CONNEXIÓ DE LA POROSITAT INTERIOR EL QUE FACILITA EL DRENATGE D’AIGUA PER L’INTERIOR. DE MOLTA UTILITAT
EN VIALS DE PARCS EN REDUIR ELS DRENATGES TRADICIONALS.

PAVIMENTS DE FORMIGÓ ADITIVATS AMB HODRÒXID DE CALÇ QUE IMPEDEIX LA RETRACCIÓ I EL TRENCAMENT, PERMETENT GRANS SUPERFÍCIES SENSE JUNTES.
PAVIMENTS AMB APROFITAMENT D’ÀRIDS RECICLATS.

PAVIMENTS ON ES DIFERÈNCIA UNA SUBCAPA ESTRUCTURAL DE FORMIGÓ I UNA CAPA SUPERFICIAL AMB ALTRESTRACTAMENTS DECRITS.
PREFABRICATS BICAPA AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES INCORPORADES EN SUPERFÍCIE.
EN LA CAPA SUPERFICIAL S’HI AFEGEIX DIÒXID DE TITANI AMB PROPIETATS SEMICONDUCTORES QUE PERMET REDUIR CONTAMINANTS DE L’AIRE (Nox, Sox, Vocs,
CO,...) ADQUIRINT PROPIETATS FUNGICIDES, BACTERICIDES I GRANOLÈPTIQUES. S’ACTIVA MITJANÇANT LA LLUM SOLAR DESENCADENANT UN PROCÉS
FOTOCATALITZADOR QUE ACELERA LA DESCOMOSICIÓ DELS ANTERIORS COMPOSTOS EN PRODUCTES INNOCUS.
FORMIGÓ MILLORAT QUE PERMET REDUIR EL GRUIX MANTENINT O MILLORANT LES CAPACITATS MECÀNIQUES A FLEXOTRACCIÓ. AQUEST FET PERMET
ALLEUGERIR EL PAVIMENT I EL TRANSPORT DE MATERIALS ASSOCIAT.
PAVIMENTS AMB EMULSIONS QUE PERMETEN REDUIR LA TEMPERATURA DE FABRICACIÓ, GUANYANT QUALITAT. L’ADDICIÓ DE L’ÁRID SIDERÚRGIC PERMET UNA
RETENCIÓ DEL CALOR MAJOR PER LA TREBALLABILITAT DE L’AGLOMERAT EN FABRICACIÓ I ESTESA.
PAVIMENTS MBC ON LA SEVA FORMULACIÓ PERMET ESTESA DE CAPES DE 2 CM (MAJOR RENDIMENT) I MILLORA LA TREBALLABILITAT AL NO REQUERIR ALTES
TEMPERATURES
PAVIMENTS ON S’INCORPOREN FIBRES PER POSTERIORMENT REALITZAR MANTENIMENTS MITJANÇANT EL REBLANIMENT DEL BETUM AMB UNA MÀQUINA
D’INDUCCIÓ QUE ESCALFA LES FIBRES, SEGULLANT LES FISURES.

PAVIMENTS PENSATS PER COMPORTARSE DE FORMA RÍGIDA AL PAS DELS VEHICLES (= FORMIGÓ) O DE FORMA FLEXIBLE QUAN PASA UN VIANANT (= M.B.C.)
PAVIMENTS SONORREDUCTORS.
DISPOSEN EN SUPERFÍCIE DE MACROTEXTURA EN FORMA DE BOTZINA QUE REDUEIX EL SOROLL PROVOCAT PER LA RODADURA DELS PNEUMÀTICS.
CAPTADORS DE CO2.
MITJANÇANT ADDITIU (GEOSILEX, PROVINENT DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA PRODUCCIÓ D’ACETILÉ) AL FORMIFÓ EN 3 % DEL PES QUE CAPTA
L’EQUIVALENT AL 50 % DEL SEU PES EN CO2 AL LLARG DE LA SEVA VIDA ÚTIL (UNS 30 ANYS).
INNOVACIÓ EXITOSA

EN PROVES PILOT

EN DESENVOLUPAMENT

ESTUDI VIABILITAT

GRAU R+D+i
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GUIA DE PAVIMENTS
PLA DIRECTOR
DE PAVIMENTS

INNOVACIÓ
- TRACTAMENTS SOBRE
INNOVACIÓ
- TRACTAMENTS
SOBREPAVIMENTS
PAVIMENTS
CONCEPTE

MILLORES I QUALITATS
MILLORA CICLE DE
VIDA I SOSTENIBILITAT

PAVIMENTS AMB NOUS MATERIALS I/O NOVES FUNCIONALITATS

MILLORA PROPIETATS
FÍSIQUES

CONNECTIVITAT

GENERACIÓ
ENERGÉTICA

TRACTAMENTS AMB ACABAT SUPERFICIAL MICROPERFORAT, QUE MILLOREN LA CAPACITAT ANTILLISCANT.
SISTEMES ANTIPOLS EN PAVIMENTS DE TERRES.
TRACTAMENTS SOBRE MATERIALS GRANULARS QUE PROMOU LA FLOCULACIÓ DE LES NANO-MICROPARTÍCULES PER FORMAR PARTÍCULE MÉS GRANS
ACONSEGUINT LA REDUCCIÓ D’AIXECAMENT DE POLS.
PINTURA EN SENYALITZACIÓ HORITZONTAL URBANA EN BASE AIGUA.
PINTURA ECOLÒGICAMENT MILLORADA (NO FA SERVIR DISOLVENTS) I S’HA RESOLT AMB LA FORMULACIÓ LA RESISTÈNCIA A L’EMBRUTIMENT.
TRACTAMENTS FOTOCATALÍTICS EN PAVIMENTS.
MATEIXOS EFECTES QUE EN INCORPORACIÓ DIRECTA DE FÀBRICA, PERO EN FORMAT PINTURA PER TRACTAR SUPERFÍCIES AXISTENTS.
ELIMINACIÓ DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL AMB HIDROBORRAT.
SISTEMA D’ESBORRAT NET (INCORPORA CAMPANA D’ASPIRACIÓ) QUE PERMET BORRAR LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL SENSE CREAR DANYS GREUS EN LA
SUPERFÍCIE. NETEJA EL BETUM SUPERFICIAL (DEIXA MARCA).
PINTURA QUE ES CARREGA ENERGÈTICAMENT AMB LA LLUM (SOLAR/ARTIFICIAL) NORMALMENT, I QUE POSTERIORMENT TRANSFORMEN L’ENERGIA EN LLUM
DURANT UN PERÍODE PROLONGAT
PINTURA QUE INCORPORA MICROESFERES MODIFICADES A PARTÍCULES PLANES HEXAGONALS QUE PERMETEN LA REFLEXIÓ DELS FARS DEL COTXE
DISCRIMINANT LA REFLEXIÓ DE LA LLUM AMBIENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC.
TRACTAMENTS SUPERFICIALS SOBRE PAVIMENTS CEMENTOSOS QUE REACCONEN AMB EL CaCO3 PER GENERAR EL COLOR DESSITJAT. PROPIETATS HIDRÓFU
GUES QUE EVITEN EL POSTERIOR EMBRUTIMENT I FACILITEN NETEJA.
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE NANOMATERIALS ORGANOXILANS QUE IMPEDEIXEN LA PENETRACIÓ DE L’AIGUA, OLI I BRTÍCIA AL SEU INTERIOR.
POSTERIORMENT LES PLUJES AL RELLISCAR EL NETEGEN (AUTONETEJANT).
TRACTAMENTS ANTITÈRMICS AMB PINTURES ESPECIALS.
PINTURES ESPECIALS QUE INDEPENDITZEN EL COLOR DE L’ABSORCIÓ TÈRMICA QUE NORMALMENT VA ASSOCIADA

INNOVACIÓ EXITOSA

EN PROVES PILOT

EN DESENVOLUPAMENT

ESTUDI VIABILITAT

GRAU R+D+i
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GUIA DE PAVIMENTS
PLA DIRECTOR
DE PAVIMENTS
INNOVACIÓ- -PROPIETATS
PROPIETATS TIC
INNOVACIÓ
TIC

CONCEPTE

MILLORES I QUALITATS
MILLORA CICLE DE
VIDA I SOSTENIBILITAT

PAVIMENTS AMB NOUS MATERIALS I/O NOVES FUNCIONALITATS

MILLORA PROPIETATS
FÍSIQUES

CONNECTIVITAT

GENERACIÓ
ENERGÉTICA

PAVIMENTS QUE PRODUEIXEN ENERGIA A PARTIR DELS FENÒMENS PIEZOELÈCTRICS. AQUESTA PROPIETAT TAMBÉ PERMET TRANSFORMAR AQUESTS
PAVIMENTS EN SENSORS.
PAVIMENTS FOTOVOLTAICS QUE GENEREN ENERGIA PER ALIMENTAR UNS LEDS IMPLANTATS QUE PERMETEN VARIAR EL COLOR I DIBUIS (SENYALITZACIÓ) DEL
PAVIMENT

ESPIRES IMPLANTABLES A QUALSEVOL PAVIMENT, SENSE CABLES, PER GESTIONAR LA MOBILITAT I ESTACIONAMENTS O ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA.
PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES AMB MICROTUBS DE CARBONI PER ANALITZAR EL NIVELL TENSIONAL.
FIBRES EXTENSOMÈTRIQUES QUE DONEN INFORMACIÓ A UN EQUIP REMOT DE L’ESTAT TENSIONAL D’UN PAVIMENT DE FORMIGÓ.

INCORPORACIÓ D’ELEMENTS TIC QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓ DE FORMA INALÀMBRICA. IDENTIFICACIÓ DE SERVEIS SOTERRATS, O BÉ AMB FINS
TURÍSTICS O INDICACIONS PER CIUTADANS.

SISTEMES BASATS EN LASERS TIPUS 1M GEORÀDARS, CÀMERES TÈRMIQUES, OSCILOSCOPIS, ACCELERÒMETRES, VIDEOINTERPRETACIÓ, ETC.

L’ÀRID SIDERÚRGIC PROPORCIONA LA PROPIETAT DE CONDUCTIVITAT QUE PERMET TRANSFORMAR EL PAVIMENT EN UN GRAN SENSOR DE PRESÈNCIA.
FINALITAT DE GESTÓ DE TRÀFIC I/O MANTENIMENT (FALTA DE CONDUCTIVITAT).
PAVIMENTS TERMOCANVIANTS.
PAVIMENTS QUE DISPOSEN EN LA SEVA SUPERFÍCIE DE MATERIALS QUE VARIEN LA SEVA ESTRUCTURA CRISTALINA DEPENENT DE LA TEMPERATURA GENERANT
CANVI DE COLOR (ÀREES DE GLAÇADES).

INNOVACIÓ EXITOSA

EN PROVES PILOT

EN DESENVOLUPAMENT

ESTUDI VIABILITAT

GRAU R+D+i

5. Paviments amb noves tecnologies
incorporades experimentats i validats
5. PAVIMENTS AMB NOVES
EXPERIMENTATS I VALIDATS

TECNOLOGIES

INCORPORADES

PAVIMENTS AMB NOVES PROPIETATS
L’Ajuntament ha habilitat internament aquests paviments.. Ja s’han redactat els
plecs de prescripcions tècniques per incorporar-los a la redacció de projectes.
• Paviments de formigó drenant:
S’ha fet una prova pilot al parc de Cervantes.
• Formigons d’expansió controlada i d’alta resistència:
S’ha fet una prova pilot davant del poliesportiu de Ciutat Meridiana.
• Paviment amb aprofitament d’àrids reciclats: Bituminosos i formigons.
S’han aplicats a diversos indrets.
• Fotocatalítics amb propietats incorporades en massa:
S’ha fet una prova pilot a l’entorn del Mercat de Sants, la Diagonal.
• Paviment MBC microcapa 2 cm a baixa temperatura o tebi aplicat en
diversos emplaçaments.
• Sensors incorporats al paviment per gestionar els aparcaments (Districte de
les Corts).

TRACTAMENT SOBRE PAVIMENTS EXISTENTS
Tractaments incorporats:
• Tractaments antilliscants amb decapadora
• Sistemes antipols en paviments de terres: S’ha fet una prova pilot als jardins
de Can Mantega.
• Pintura en senyalització horitzontal urbana amb base d’aigua:
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S’ha fet una prova pilot a Montjuïc (Fontrobada) i a la ronda de Sant Pau.
S’ha incorporat al Plec de condicions de senyalització al juny del 2014.
• Tractaments fotocatalítics. S’han aplicat a les voreres de l’entorn dels Jardins
Reina Victoria i al paviment asfàltic (Gran Via) i murs diversos.
• Pintures fotoluminescents: S’ha fet una prova pilot a Montjuïc.

Annex

d'execució
- reparació
Paviments d’ús específic i amb noves Fitxes
tecnologíes
incorporadas

10
0

Annex

ANNEX: FITXES D'EXECUCIÓ REPARACIÓ
Adjuntem en aquesta part tota la documentació relativa a prescripcions de
caràcter tècnic, recepció de materials, condicions d’execució, toleràncies, criteris
d’acceptació, amidament, abonament, etc. a causa d’una actualització dels plecs
existents en aquest àmbit. També, i de forma molt més detallada, s’adjunten
recomanacions de posada en obra, seccions constructives, tècniques de col·locació,
grau de dificultat, terminis de posada en servei, especejaments, rasants, trobades,
talls, relació amb altres elements urbans, fases d’obra, ordre de col·locació,
replantejament, reposicions, proveïdors, àmbits recomanats, experiències i variants
de paviment.
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FITXA 2: PAVIMENTS DE LLOSA DE FORMIGÓ
ÚS: PAVIMENT
PAVIMENT
ÚS:
UNE- 1339/2004 UNE- 1339:2004/AC2006
NORMATIVA ESPECÍFICA A LLOSES (RAJOLES) DE FORMIGÓ.
APLICAR: Especificacions i mètodes d'assaig.
PG-3

PEÇA
TIPUS:
PEÇA
TIPUS:

LLOSA
DE FORMIGÓ
LLOSA DE
FORMIGÓ

mínim(Gruix
capa mínim
petja en
bicapa
BICAPA (Gruix
BICAPA
capa
petja 4enmm):
bicapa 4 mm):

MODEL: VULCANO

MONOCAPA
MONOCAPA

DIMENSIONS 60X40X8

Peça de formigó semisec vibropremsat monocapa o bicapa cara vista de 60x40x 8 cm de gruix composats de ciment pòrtland, pols de marbre, àrids granítics o basàltics amb addició d’hidrofugant en massa i amb pigments. De color i textura uniforme o segons
model en tota la cara vista, sense diferencies apreciables entre peces de diferent partida, sense esquerdes, acantonaments ni aflorament dels àrids de la capa inferior ni altres defectes. Cantells rectes o bisellats. Acabat superficial per garantir l’antilliscament.
DESCRIPCIÓ FORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS
ACABAT SUPERFICIAL FINA SENSE POLIR
TEXTURA FINA
CARA INFERIOR RUGOSA
DIMENSIONS NOMINALS Diverses

PES ESPECÍFIC
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
RESISTÈNCIA EN PISTA DORRY
COEFICIENT DE DESGAST PER ABRASIÓ
ABSORCIÓ D'AIGUA
RESISTÈNCIA AL GEL-DESGLAÇ
PÈRDUA DE PES
RESISTÈNCIA A FLEXIÓ
RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASIÓ
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
RESISTÈNCIA CLIMÀTICA
RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS U.V.,
PRODUCTES DE NETEJA I A EFLORESCÈNCIES
REACCIÓ AL FOC

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
DIMENSIONALS
TOLERÀNCIES
LONGITUD CLASSE 3 ± 2 mm
AMPLADA MARCAT R ± 2 mm
GRUIX CLASSE 3 ± 2 mm
DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE DIAGONALS CLASSE 3, MARCAT L 2mm
CONCAU-CONVEXE: (regla de 800 mm convexitat màxima 2.0 mm

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
≥ 2,3 gr/cm3
ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1
8kN- 814 Kg
< σ= 3mm
Classe 4 Marcat ≤ 20 mm
Classe 2 Marcat B ≤ 6%
INCORPORACIÓ D'ÀRID RECICLAT CAPA BASE
Classe 3 Marcat
D ≤ 1.0 Kg/m2
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO
Classe 3 Marcat U 5.0 Mpa.
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA
Classe 4 Marcat I ≤ 20 mm
Classe 3 Rd.≥ 45
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS
Classe més exigent
COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I
Resistent
EMISSIONS
Resistent

Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
Tractament superficial posterior a la seva
col·locació.
Incorporat en la fabricació
Baix < 5%
Mig >5% àrid reciclat < 15%
Alt ≥ 15%
≥ 0,25%
Estable.
SI, sense diferencies de característiques
inicials apreciables en peces
87 Kwh, 38 Kg de CO2

CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
CONDICIONS DE
COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
DE
COL·LOCACIÓ
EN OBRA
LES PECES S'HAN DE SUBMINISTRAR EN PERFECTE ESTAT, NETES, SENSE POLS, NO PRESENTARAN ESQUERDES, ACANTONAMENTS, TAQUES, EXFOLIACIÓ NI EFLORESCÈNCIES.
LES PECES S'HUMECTARAN AMB IMMERSIÓ EN AIGUA I EN EL MOMENT DE LA SEVA COL·LOCACIÓ TINDRAN LA HUMITAT NECESSÀRIA PER TAL QUE NO ABSORBEIXIN L'AIGUA DEL
COL·LOCACIÓ : A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE CIMENT PORTLAND, AMB DOSIFICACIÓ 1:3, DE GRUIX ENTRE 2 i 3 CM AMB UN MÀXIM DE 3 CM, (M-160) CAL PICAR-LES
MOLT BÉ PER ASSENTAR-LES SOBRE MORTER GARANTINT UN RECOLZAMENT ÒPTIM. LA COL·LOCACIÓ DE LES PECES ES REALITZARÀ AMB REGLE D'1 M I TOTES LES PECES ESTARAN AL
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU": NO S'ADMETEN PECES < DE 15 CM, PECES EN FORMA DE "L", NI PECES IRREGULARS, PER FORMACIÓ DE GANIVETS ES GIRARÀ LA PEÇA,
(EXEMPLE GRÀFIC). L'ENTREGA ALS ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ ES REALITZARÀ TALLANT LES PECES AMB RADIAL I S'ADAPTARAN A LA GEOMETRIA DELS ELEMENTS.
L'ENTREGA ALS ELEMENTS MODULATS D'URBANITZACIÓ ES REALITZARÀ SEMPRE AJUSTANT ELS ESCOCELLS, LES TRAPES, ARQUETES, EMBORNALS, ETC. EN EL MOMENT D'ARRIBAR AMB LA
PEÇA SENCERA, CAL REBUTJAR ELS RETALLS DE PECES AL VOLTANT D'AQUESTS ELEMENTS.
JUNTS I REJUNTATS: LES PECES HAN D'ESTAR COL·LOCADES A TOCAR I BEN ALINEADES. PEL SEGELLAT DEL PAVIMENT, LES JUNTES ES REOMPLIRAN AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT
PORTLAND. AMB EL POSTERIOR RENTAT I NETEJA. AMB AIGUA SENSE PRESSIÓ, PER EVITAR L'ARRIBADA D'AIGUA A LES CAPES DE BASE I EVITAR EL DETERIORAMENT PER L'ACCIÓ DE
LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT I NETEJA DE LA BEURADA. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES
AQUESTES 72 H. L'OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES NO ES PODRÀ REALITZAR FINS PASSADES DUES SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT.
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS
S'INDICA AL CROQUIS 1.
I FERM
ALTRES
RECOMANACIONSD'EXECUCIÓ,
D'EXECUCIÓ, SECCIÓ
ALTRES
RECOMANACIONS
SECCIÓCONSTRUCTIVA
CONSTRUCTIVA
I FERM
REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i
anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Formació de la base de 20 cm de formigó en massa HM-20
Les peces es començaran a col·locar pel costat de la vorada o encintat, en cas d'existir, amb
peces senceres, cap a la façana.
REPOSICIONS
I RASES PER SECCIÓ
PAS DE SERVEIS
ALTRES RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ,
CONSTRUCTIVA I FERM
LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.

CONDICIONS
GENERALS II TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ
PENDENT TRANSVERSAL Màxim 2%
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ Nivell ± 10mm
Planor: 4mm / 2mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm
OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar fàcilment amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua,
possibilitant un tall net i una trobada perfecta.
Es recomana que en els projectes constructius es defineixin les zones de canvi de sentit
dels paviment, així com els detalls de trobades i especejament en situacions singulars o de
geometria difícil.
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amb additius amb les següents característiques: Anti-retracció, enduriment
ràpid uns 3 min. Altes resistències mecàniques a partir de les 3 hores.

2. PAVIMENTS DE LLOSA DE FORMIGÓ
2.1. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
• Secció constructiva. Bases.
S’adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat de l’Ajuntament, en
principi la secció genèrica de vorera serà de 30 cm d’algun d’aquests tipus de sòl: sauló,
tot-u, sòl seleccionat o reciclat, compactat al 98 % del proctor modificat sobre una
esplanada compactada al 95 % del proctor modificat, 20 cm de formigó en massa HM-20.
Col·locació de les peces sobre 3 cm de gruix de morter pastat de ciment portland de
dosificació 1:3, morter M-160 . En plataforma única, en zones exclusives de vorera,
segregades de la circulació rodada i on no puguin aparcar ni circular vehicles la base de
formigó podrà ser de 15 cm.
• Tècniques de col·locació
Col·locació sobre morter pastat a truc de maceta. Com a tota peça de format llosa a partir
de 40 cm requereix molta atenció la posada en obra, es tracta de peces de manipulació
mitja pesades, cal picar-les molt bé per assentar-les sobre morter garantint un suport
òptim, cal controlar no sobrepassar el gruix i consistència del morter, segellar totalment
les juntes amb la corresponent beurada de pòrtland blanc amb pigments del color de la
peça sempre sobre el pany executat en el dia, per evitar les filtracions d’aigua cap a la
base.

Procediment de reparació de paviments de llosa prefabricada de formigó
(posada en servei al cap de 24/48 h.)
Criteris.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificar les peces trencades o senceres que es trobin desenganxades de la
base.
Definir àmbits per grups de peces, i alhora per fases per permetre la màxima
accessibilitat del carrer.
Iniciar el primer dels àmbits, acotant-lo amb tanques. Enretirant
manualment les peces afectades.
Repicar i enretirar el morter de la base i de les juntes amb les altres peces,
sanejar netejar i humectar convenientment la base i junta perimetral
Ajustar si cal la nova peça a les mides del pedaç, de forma que les juntes
siguin almenys de 4 mm. Humectar la peça .
Estendre una capa continua de morter d’enduriment ràpid en la totalitat de
la base entre 1 i 2 cm. per exemple: “Lampocem”. Ciment d’alta resistència

Temps
20 min
24 h
28 d

7.

8.

Flexió N/mm2
2
4
5

Compressió N/mm2
8
18
35

Per millorar l’adherència mecànica entre la peça i el morter, cal afegir en la
base de la peça, un morter cola. Aquest morter també ha de millorar les
característiques de treballabiliat, retenció d’aigua per exemple el ”Vat Gris”
ciment cola de gran adherència. Les característiques més rellevants serien: 2
h de treballabilitat, 30 min. De temps per reajustar la peça. 0,5 N/ mm2
d’adherència inicial.
Juntes entre les peces. Per garantir la màxima perdurabilitat de la reparació,
es imprescindible segellar el paviment a través del tractament adequat de
les seves juntes, per evitar les prematures patologies que es produeixen en
els morters de base per l’eventual presència de l’aigua. Per exemple. “Master
Emaco T 907 Pavifix Cem . Cal estendre per fases una beurada líquida
seguint el procediment del fabricant, e immediatament netejar a fons la
peça per evitar les taques de la beurada. Les juntes almenys han de ser de
4mm. d’ample i totalment enrasades.

• Grau de dificultat en la col·locació

Generalitats.
Els paviments de lloses de formigó executats seguint els criteris tradicionals i les
recomanacions que es desprenen dels Plecs de condicions d’obres d’urbanització
tenen en general la dificultat de tractar-se de peces de manipulació de dificultat
mitjana. Compta amb molts proveïdors , i professionals suficientment qualificats, tant
en obres d’urbanització, de reposició de serveis, com de reparació i manteniment. El
marge d’excel·lència en la col·locació és gran, els errors que poden comprometre la
perdurabilitat del paviment són l’excés de gruix de la base de morter i l’afectació de
les peces al costat de les zones de reposició, en obres de reparació i rases per serveis.

Terminis de posada en servei
És important que no es trepitgin fins passades 72h, la beurada cal posar-la al final del
pany executat en la jornada de treball, essent aquesta part dels treballs la que
garanteix el segellat del paviment prevenint patologies dels paviments de peça. La
peca de 40x40 té suficient versatilitat i en general permet l’ajust amb la pràctica
totalitat dels elements urbans. La relació preu / qualitat és alta.
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• Especejament, rasants
La col·locació més habitual és a trenca junt, però té altres possibilitats segons
especejament propi del projecte. En quant a les diferències de rasant, la peça de 60x40
no és adequada als canvis de pendents i la formació de superfícies alabejades,
considerant en aquests casos peces de menor dimensions. Es poden fer canvis de
pendent amb formació d’arestes (aiguafons) retallant peces per la meitat o de mides
similars entre carrers de gran diferència de pendent longitudinal o transversal.
• Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.
La possibilitat de tallar la peça amb dificultat mitjana amb radial o millor amb serra de
taula amb sistema antipols, fa possible la fàcil execució de les trobades amb façanes i
altres paviments.
Els encontres amb escocells, vorades, són de resolució fàcil si es té cura d’una bona
modulació en projecte (escocells i trams de paviments modulats segons la dimensió de la
peça). Les trobades amb fanals i talls en corba comença a presentar una certa
complicació en comparació amb el panot. És molt important ajustar les trapes, embornals
i escossells en el moment d’arribar amb la peça, no abans. La col·locació d’elements de
senyalització, bancs, fitons, etc., es pot executar fàcilment amb màquina de corona
perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un tall net i una trobada perfecta.
• Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.
• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament (base de formigó)
• Col·locació de la base de morter de 2/3 cm, no sobrepassar aquest gruix.
• Humectació i col·locació de la peça de llosa
• Compactació de la superfície.
• Humectació de la superfície
• Rebliment dels junts amb beurada de ciment
• La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents, no trepitjar
en aquestes 72 h per vianants
• Es recomana esperar un termini de tres setmanes abans de pas de vehicles
per garantir el comportament mecànic del paviment i evitar patologies.
• Convé, en general començar la col·locació de vorada a façana, ja que és la
millor manera de garantir l’encaix geomètric de la resta d’elements de la
urbanització, escocells, guals, etc.
2.2. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
La reposició del paviment té l’inconvenient de les peces col·locades a trenca junts que
s’ha d’executar amb molta cura per no debilitar les peces no afectades. L’amplada de les
rases poden ser d’un mínim de 80/120 cm, 3 peces. La reposició s’ha de fer amb cura, ja
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que és difícil encaixar les peces noves, les peces es poden ajustar amb radial per què
encaixin, existeix un ampli ventall de proveïdors que serveixen lloses de formigó de
60x40 de característiques suficientment equivalents a les inicials, tant en forma textura
com color.
2.3. ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per pavimentar amb llosa de 60x40x6/8 són les zones mixtes
d’ús per vehicles i vianants. En les voreres d’ús exclusiu de vianants el gruix es pot reduir a
4/5 cm) i els carrers en plataforma única, amb pas moderat de vehicles, aguanten bé el
pas de vehicles de manteniment, o lleugers de certa intensitat.
2.4. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global és a dir: formal- funcional, tècnic- econòmic, i reposiciómanteniment, la llosa de 60x40 dóna molt bons resultats quan es té especial cura en la
seva execució i reposició, en secció de ferm rígida amb les peces col·locades amb morter
pastat de resistència 150 Kg/cm2 a truc de maceta i rejuntades amb beurada de ciment
Portland per aconseguir un comportament monolític. I quan s’han respectat els terminis
abans del pas de vehicles.

Patologies principals.
1234567891011-

Peces que es trenquen per pas de vehicles pesats, zones de parada i de gir.
Peces que es desenganxen de la base, però que es mantenen en el seu lloc.
Peces que es desenganxen de la base es belluguen i l’aigua filtra.
Peces trencades, enfonsades. ( Acció de càrrega puntual forta.)
Desgast de la superfície, perdent adherència. (voreres molt velles o amb molt
ús)
Esmicolament de la superfície amb pèrdua de textura i dibuix. (presència de
tallers o negocis, gats hidràulics, traspales..)
Junts de reparacions des serveis
Diferència entre diferents subministradors.
Altres.
Massa porosa, es neteja malament
Amb pluja és lleugerament lliscant
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FITXA 3: PAVIMENTS DE LLAMBORDA DE FORMIGÓ
ÚS: PAVIMENT
PAVIMENT
ÚS:

NORMATIVA ESPECÍFICA A
APLICAR:

UNE- 1338:2
UNE-EN 1338:2004/AC 2006LLAMBORDES DE
FORMIGÓ Especificacions i mètodes d'assaig.
UNE-EN 127338:2007 Propietats i condicions
de subministrament i recepció de llambordes
PG-3

PEÇA
TIPUS:
PEÇA
TIPUS:

DE FORMIGÓ
LLAMBORDALLAMBORDA
DE FORMIGÓ

MODELS:

TERANA
VULCANO 30X20X10
BETULO
OPAC- TOP COMPLET BREINCO

mínim
capa
petja
bicapa 4
NUMERO DE
CAPES BICAPA
MONOCAPA
BICAPA
(Gruix (Gruix
mínim
capa
petja
enenbicapa
4 mm):
mm):

DIMENSIONS

TERANA 16X12X7; 16X16X7;24X16X7
CM
VULCANO 20X20X8; 30X10X8/10
;30X20X8/10 CM
BETULO (ICA_SORIGUE)
20x10x6;20x10x8;10x10x6/8

Unitat prefabricada utilitzada com material de pavimentació que satisfà les següents condicions: a) Qualsevol secció transversal a una distància de 50 mm de qualsevol de les seves cantonades, no te una dimensió superior a 50 mm. b) Longitud total dividit pel gruix ≤
4
Peça prefabricada de formigó no armada de forma regular de diferents mides i acabats. Potser monocapa o bicapa, ultraresistent, bisellada o recta per paviments d'ús exterior, peça versàtil i fàcil de col·locar amb propietats antilliscants i antidesgast.
Permet crear una gran diversitat de geometries. Ideal per a zones de vianants o amb trànsit lleuger. Es presenta en una gran varietat de colors, amb diferents acabats, inclòs textura pètria.
DESCRIPCIÓ FORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS
ACABAT SUPERFICIAL
TEXTURA
CARA INFERIOR
DIMENSIONS

PES ESPECÍFIC
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE

COEFICIENT DE DESGAST
COEFICIENT D'ABSORCIÓ D'AIGUA MÀXIM
RESISTÈNCIA AL GEL-DESGLAÇ
RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASIÓ
PÈRDUA DE PES
RESISTÈNCIA A FLEXIÓ
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
RESISTÈNCIA CLIMÀTICA
RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS U.V.,
PRODUCTES DE NETEJA I A EFLORESCÈNCIES
REACCIÓ AL FOC
DURABILITAT D'ÚS

FINA SENSE POLIR
FINA
RUGOSA
VARIES

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
gruix < 100 mm gruix ≥100 mm
TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
± 2 mm Classe 1
LONGITUD
± 3 mm Classe 2
ML 2 mm Classe 3
AMPLADA
± 2 mm
GRUIX
± 2 mm
DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE DIAGONALS
L 2mm
CONCAU-CONVEXE: (regla de 800 mm)
2m ®4mm

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
≥ 2,60 gr/cm3
ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1
≥ 250 Kg/cm2
Bona.
Sotmesos els llambordins a 20 cicles de
INCORPORACIÓ D'ÀRID RECICLAT CAPA BASE
congelació no presenten esquerdes ni
alteracions. Resistents a cicles de gel-desglaç
i a sals descongelants.
< 6 mm
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO
Classe 2 B ≤ 10%
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS:
Classe 3 ≤ 1.0 Kg/m2
Classe 4 marcat I; ≤ 2 mm
COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I
D≤ 1.0 Kg/m2
EMISSIONS
5.0 Mpa . ≥ 80 Kg/cm2
Classe 3 Rd ≥ 45
Classe més exigent
Resistent

Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
Tractament superficial posterior a la seva
col·locació.
Baix < 5%
Mig >5% àrid reciclat < 15%
Alt ≥ 15%
≥ 0,25%
Estable
SI, sense diferencies de característiques
87 Kwh, 38 Kg de CO2

Resistent
Classe 3 Marcat H petjada ≤ 23 mm

CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
CONDICIONS DE
COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
DE
COL·LOCACIÓ
EN OBRA
LES PECES S'HAN DE SUBMINISTRAR EN PERFECTE ESTAT, NETES, SENSE POLS, NO PRESENTARAN ESQUERDES, ACANTONAMENTS, TAQUES, EXFOLIACIÓ, EFLORESCÈNCIES NI ALTRES
LES PECES S'HUMECTARAN AMB IMMERSIÓ EN AIGUA I EN EL MOMENT DE LA SEVA COL·LOCACIÓ TINDRAN LA HUMITAT NECESSÀRIA PER TAL QUE NO ABSORBEIXIN L'AIGUA DEL
COL·LOCACIÓ : A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE CIMENT PORTLAND, M-160, AMB DOSIFICACIÓ 1:3, DE GRUIX ENTRE 2 i 3 CM AMB UN MÀXIM DE 3 CM, CAL PICAR-LES
MOLT BÉ PER ASSENTAR-LES SOBRE MORTER GARANTINT UN RECOLZAMENT ÒPTIM.
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU": NO S'ADMETEN PECES < DE 15 CM, PECES EN FORMA DE "L", PECES TRIANGULARS, NI PECES IRREGULARS, PER FORMACIÓ DE GANIVETS ES
GIRARÀ LA PEÇA, (EXEMPLE GRÀFIC). L'ENTREGA ALS ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ ES REALITZARÀ TALLANT LES PECES AMB RADIAL I S'ADAPTARAN A LA GEOMETRIA DELS ELEMENTS.
L'ENTREGA ALS ELEMENTS MODULATS D'URBANITZACIÓ ES REALITZARÀ SEMPRE AJUSTANT ELS ESCOCELLS, LES TRAPES, ARQUETES, EMBORNALS, ETC. EN EL MOMENT D'ARRIBAR AMB LA
PEÇA. NO S'ADMETEN RETALLS DE PECES AL VOLTANT D'AQUESTS ELEMENTS.
JUNTS I REJUNTATS: LES PECES HAN D'ESTAR COL·LOCADES AMB JUNTA INFERIOR O IGUAL A 8 MM I PERFECTAMENT ALINEADES.
PEL SEGELLAT DEL PAVIMENT LES JUNTES ES REOMPLIRAN AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT PORTLAND. AMB EL POSTERIOR RENTAT I NETEJA AMB AIGUA SENSE PRESSIÓ.
LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT I REALITZADA LA NETEJA DE LA BEURADA. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS
FINS PASSADES AQUESTES 72 H. L'OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES NO ES PODRÀ REALITZAR FINS AL MENYS PASSADES TRES SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT.
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS
EN GENERAL LES PECES ES COMENÇARAN A COL·LOCAR PEL COSTAT DE LA VORADA AMB PECES SENCERES, CAP A LA FAÇANA.
ALTRES
RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ, SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
I FERM
ALTRES
RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ,
SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
I FERM
REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i
anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
LLAMBORDA ≥12 CM DE GRUIX : Formació de la base de 20cm de formigó en massa HM20/B/I
LLAMBORDA DE 8-10 CM DE GRUIX: Formació de la base de 22cm de formigó en massa
HM-20/B/I
REPOSICIONS
I RASES PER SECCIÓ
PAS DE SERVEIS
ALTRES RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ,
CONSTRUCTIVA I FERM
LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.

CONDICIONS
GENERALS II TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ
PENDENT TRANSVERSAL
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ

Màxim 2%
Nivell ± 12mm
Planor: 5mm / 3mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm

OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: la col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar fàcilment amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua,
possibilitant un tall net i una trobada perfecta.
Es recomana que en els projectes constructius es defineixin les zones de canvi de sentit
dels paviment, així com els detalls de trobades i especejament en situacions singulars o de
geometria difícil.
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4.

3. PAVIMENTS DE LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGÓ

5.
3.1. DESCRIPCIÓ.
Peça prefabricada de formigó no armada de forma regular de mides variades. Pot ser
monocapa o bicapa ultraresistent, bisellada o recta per paviments d'ús exterior, peça
versàtil i fàcil de col·locar amb propietats antilliscants i antidesgast.

6.

Permet crear una gran diversitat de geometries. Ideal per a zones de vianants o amb
trànsit lleuger. Es presenta en una gran varietat de colors, amb diferents acabats, inclòs
textura pètria.

•

Secció constructiva. Bases.
Bases.
S’adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat de l’Ajuntament, en
principi la secció genèrica de vial serà de 20 cm de tot-u compactat al 98 % del proctor
modificat sobre una esplanada compactada al 95 % del proctor modificat, 20 cm de
formigó en massa HM-20, morter M-160 pastat entre 2 i 3 cm i la peça.

7.

• Tècniques de col·locació
Les llambordes es col·locaran a trencajunt (amb junts entre 3 i 8 mm), a truc de maceta
sobre 2/3 cm de morter pastat garantint un suport òptim de la peça. Cal controlar de no
sobrepassar el gruix i consistència del morter, con d’Abrams 4-6.Les llambordes
s’humectaran previ a la seva col·locació. Els junts s’han de segellar totalment amb
beurada de ciment Portland per aconseguir un comportament monolític i evitar les
filtracions d’aigua cap a la base. La beurada es col·locarà sobre el pany executat en el dia.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

8.

Les trobades amb elements singulars de la urbanització, reixes, trapes, s’executaran
girant la peça evitant ganivets i evitant talls de peces de menys de 5 cm d’amplada.
•

Procediment de reparació de paviments de llamborda prefabricada de
formigó (posada en servei al cap de 24/48 h.)
Criteris.
1.
2.
3.

Identificar les peces trencades o senceres que es trobin desenganxades de la
base.
Definir àmbits per grups de peces, i alhora per fases per permetre la màxima
accessibilitat del carrer.
Iniciar el primer dels àmbits, acotant-lo amb tanques. Enretirant
manualment les peces afectades.

Repicar i enretirar el morter de la base i de les juntes amb les altres peces,
sanejar netejar i humectar convenientment la base i junta perimetral
Ajustar si cal la nova peça a les mides del pedaç, de forma que les juntes
siguin almenys de 4 mm. Humectar la peça .
Estendre una capa continua de morter d’enduriment ràpid en la totalitat de
la base entre 1 i 2 cm. per exemple: “Lampocem”. Ciment d’alta resistència
amb additius amb les següents característiques: Anti-retracció, enduriment
ràpid uns 3 min. Altes resistències mecàniques a partir de les 3 hores.
Temps
20 min
24 h
28 d

3.2. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
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Flexió N/mm2
2
4
5

Compressió N/mm2
8
18
35

Per millorar l’adherència mecànica entre la peça i el morter, cal afegir en la
base de la peça, un morter cola. Aquest morter també ha de millorar les
característiques de treballabiliat, retenció d’aigua per exemple el ”Vat Gris”
ciment cola de gran adherència. Les característiques més rellevants serien: 2
h de treballabilitat, 30 min. De temps per reajustar la peça. 0,5 N/ mm2
d’adherència inicial .
Juntes entre les peces. Per garantir la màxima perdurabilitat de la reparació,
és imprescindible segellar el paviment a través del tractament adequat de
les seves juntes, per evitar les prematures patologies que es produeixen en
els morters de base per l’eventual presencia de l’aigua. Per exemple. “Master
Emaco T 907 Pavifix Cem . Cal estendre per fases una beurada líquida
seguint el procediment del fabricant, e immediatament netejar a fons la
peça per evitar les taques de la beurada. Les juntes almenys han de ser de
4mm. d’ample i totalment enrasades.

Grau de dificultat en la col·locació
Generalitats.
Es tracta de peces de manipulació fàcil, però que requereixen un grau
d’especialització amb mà d’obra qualificada i artesanal. Els rendiments són molt
baixos pel que resulta un paviment d’alt cost. Per carrers i zones de trànsit rodat no
s’aconsella la col·locació de les llambordes sobre llit de sorra, formant ferms flexibles.
Aquesta tècnica de col·locació és exclusiva per zones de vianants i en parcs.
La llamborda de formigó compta amb molts proveïdors. En les obres de reposició de
serveis de reparació i de manteniment la llamborda presenta la dificultat de la seva
reposició que s’ha de realitzar amb les mateixes garanties que la seva col·locació
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inicial, amb personal altament qualificat. La deficient col·locació en les reparacions
poden comprometre la perdurabilitat del paviment.

Terminis de posada en servei.
És important no trepitjar el paviment fins passades 72 h. La beurada cal posar-la al
final del pany executat en la jornada de treball, essent aquesta part dels treballs la
que garanteix el segellat del paviment prevenint patologies més propis de la resta de
paviments de peça.
Es recomana respectar sempre almenys tres setmanes fins a l’enduriment dels
materials (formigó, morter, beurades) abans d’obrir el tram a la circulació rodada.
•

Especejament, rasants
rasants
Es recomana per minimitzar els impactes de les rases de serveis, la col·locació a
trencajunt, amb les línies contínues col·locades perpendicularment al sentit de circulació i
paral·leles a la traça de les instal·lacions. Pel que fa a les diferències de rasant, la
llamborda s’adapta molt bé als canvis de pendents i la formació de superfícies alabejades,
entre carrers de gran diferència de pendent longitudinal o transversal.
•

Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.
La possibilitat de tallar la peça amb dificultat mitjana amb radial o millor amb serra de
taula amb sistema antipols, fa possible la fàcil execució de les trobades amb façanes i
altres paviments. Els encontres amb escocells, vorades, s’han de realitzar amb cura.
L’encontre amb fanals i talls en corba presenta una certa complicació, aquests
s’executaran girant la peça evitant ganivets i evitant talls de peces inferiors a 5 cm.
És molt important ajustar les trapes, embornals i escossells en el moment d’arribar amb la
peça, no abans. La col·locació d’elements de senyalització, bancs, fitons,etc, té una certa
dificultat, amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un
tall net i una trobada perfecta.
•

Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.
• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament (base de formigó)
• Col·locació de la base de morter de 2/3 cm, no sobrepassar aquest gruix.
• Humectació i col·locació de la peça de llosa.
• Compactació de la superfície.
• Humectació de la superfície
• Rebliment dels junts amb morter sec de sorra-ciment
• La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents, no trepitjar
en 48/72 h per vianants
• Es recomana esperar mínim de 21 dies, tres setmanes,abans del pas de
vehicles.

3.3. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
La reposició del paviment de llamborda en cas de reparació i manteniment de
companyies de serveis tant en reparacions d’emergència com de noves xarxes es poden
fer amb garanties en el present cas de ferms rígids. Té l’inconvenient que són de
demolició lenta i costosa, són molt sorollosos amb molèsties pels veïns. Els pedaços es
poden refer aconseguint prestacions equivalents a les inicials protegint les noves zones
pavimentades almenys durant 10 dies. Per encaixar bé les noves peces es pot jugar amb
l’ample de junta.
3.4. ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per pavimentar amb llamborda de formigó són les zones de
vianants de casc antic de barri i àmbits que requereixin un tractament unitari del vial.
3.5. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global, és a dir: formal-funcional, tècnic-econòmic, i reposiciómanteniment, la llosa de 20x10x6/8 dóna molt bons resultats quan es té especial cura en
la seva execució i reposició, en secció de ferm rígida amb les peces col·locades amb
morter pastat de resistència 150 Kg/cm2 a truc de maceta i rejuntades amb beurada de
ciment Portland per aconseguir un comportament monolític. I quan s’han respectat els
terminis abans del pas de vehicles.

Patologies principals.
1- Peces que es trenquen per pas de vehicles pesats, zones de parada i/o de gir.
2- Peces que es desenganxen de la base, però que es mantenen en el seu lloc
3- Peces que es desenganxen de la base per no respectar terminis d’enduriment
dels materials.
4- Peces trencades, enfonsades. (Acció de càrrega puntual forta.)
5- Desgast de la superfície, perdent adherència. (voreres molt velles o amb molt
ús)
6- Junts de reparacions dels serveis.
3.6. VARIANTS DE PEÇA.
Diferència de mides de la llamborda. En funció del trànsit que circularà pel paviment, el
gruix variarà entre els 6 i els 8 cm, de la següent manera:
•

Trànsit tipus E, F i G:

6 cm

---

Trànsit tipus D: 8 cm
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FITXA 4: PAVIMENTS CERÀMICS KLINKER
ÚS:

PAVIMENT
ÚS: PAVIMENT

NORMATIVA ESPECÍFICA A UNE-EN 1344:2002 Llamborda d'argila cuita.
APLICAR Especificacions i mètodes d'assaig,

PEÇA TIPUS:

PEÇA TIPUS:

PAVIMENTSDE
CERÀMICS
DE KLINKER
PAVIMENTS CERÀMICS
KLINKER
MODEL DIFERENTS

BICAPA (Gruix mínim capa petja en bicapa 4 mm):
DIMENSIONS 20x10x5 cm

Peça plana d’espessor reduït, d’argila cuita extrusionada (blanc, gris, mestrança- àmbar, marro, pal de rosa, roure, vermell, terracota o flasejat negre marro, flasejat vermell- marro ), o premsada (roure, terracota) de forma quadrada o rectangular,
amb les cares horitzontals paral·leles, de mides 20x10x5 cm.
DESCRIPCIÓFORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS
ACABAT SUPERFICIAL FINA SENSE POLIR
TEXTURA FINA
CARA INFERIOR RUGOSA
DIMENSIONS VARIES

DIMENSIONALS Classe
exigent
TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES
DIMENSIONALS
Classemés
més
exigent

LONGITUD
AMPLADA
GRUIX
DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE DIAGONALS

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
PES ESPECÍFIC ≥ 2,25 gr/cm3
ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ Classe T4 no inferior a 80 N/mm
Bona. Sotmesos els llambordins a 20 cicles
RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE de congelació no presenten esquerdes ni
alteracions. Resistents a cicles de gel-desglaç
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO
COEFICIENT DE DESGAST < 6 mm
COEFICIENT D'ABSORCIÓ D'AIGUA MÀXIM Classe 2 B ≤ 10%
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA
RESISTÈNCIA AL GEL-DESGLAÇ FP100 Resistent
RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASIÓ Classe A3 ≤ 450 mm3.
PÈRDUA DE PES Classe C ≤ 7%
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT Classe U2USRV≥ 45
RESISTÈNCIA CLIMÀTICA Classe més exigent
RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS U.V., Resistent
PRODUCTES DE NETEJA I A EFLORESCÈNCIES
REACCIÓ AL FOC Classe A1 Resistent
DURABILITAT D'ÚS Classe 3 Marcat H petjada ≤ 23 mm

Classe R1 ± 8,5 mm
Classe R1 ± 6 mm
Classe R1 ± 4,2 mm
Classe 3 L 6 mm.
Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
Tractament superficial posterior a la seva
col·locació.
≥ 0,25%
Estable.
SI, sense diferencies de característiques
inicials apreciables en peces

CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
LES PECES S'HAN DE SUBMINISTRAR EN PERFECTE ESTAT, NETES, SENSE POLS, NO PRESENTARAN ESQUERDES, ACANTONAMENTS, TAQUES, EXFOLIACIÓ, EFLORESCÈNCIES NI ALTRES
LES PECES S'HUMECTARAN AMB IMMERSIÓ EN AIGUA I EN EL MOMENT DE LA SEVA COL·LOCACIÓ TINDRAN LA HUMITAT NECESSÀRIA PER TAL QUE NO ABSORBEIXIN L'AIGUA DEL
COL·LOCACIÓ : A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE CIMENT PORTLAND, M-160, AMB DOSIFICACIÓ 1:3, DE GRUIX ENTRE 2 i 3 CM AMB UN MÀXIM DE 3 CM, CAL PICAR-LES
MOLT BÉ PER ASSENTAR-LES SOBRE MORTER GARANTINT UN RECOLZAMENT ÒPTIM.
L'ENTREGA ALS ELEMENTS MODULATS D'URBANITZACIÓ ES REALITZARÀ SEMPRE AJUSTANT ELS ESCOCELLS, LES TRAPES, ARQUETES, EMBORNALS, ETC. EN EL MOMENT D'ARRIBAR AMB LA
PEÇA. NO S'ADMETEN RETALLS DE PECES AL VOLTANT D'AQUESTS ELEMENTS.
JUNTS I REJUNTATS: LES PECES HAN D'ESTAR COL·LOCADES AMB JUNTA INFERIOR O IGUAL A 8 MM I PERFECTAMENT ALINEADES.
LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT I NETEJA DE LA BEURADA. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES
AQUESTES 72 H. L'OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES NO ES PODRÀ REALITZAR FINS AL MENYS PASSADES TRES SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT.
EN GENERAL LES PECES ES COMENÇARAN A COL·LOCAR PEL COSTAT DE LA VORADA AMB PECES SENCERES, CAP A LA FAÇANA.
ALTRES
RECOMANACIONSD'EXECUCIÓ,
D'EXECUCIÓ, SECCIÓ
I FERM
ALTRES
RECOMANACIONS
SECCIÓCONSTRUCTIVA
CONSTRUCTIVA
I FERM
REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i
anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
LLAMBORDA ≥12 CM DE GRUIX: Formació de la base de 20cm de formigó en massa HM20/B/I
LLAMBORDA DE 8-10 CM DE GRUIX: Formació de la base de 22cm de formigó en massa
HM-20/B/I
REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
SERVEIS
REPOSICIONS
PERPAS
PASDE
DE
SERVEIS
LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.

CONDICIONS
GENERALS II TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ
PENDENT TRANSVERSAL Màxim 2%
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ Nivell ± 12mm
Planor: 5mm / 3mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm
OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar fàcilment amb maquina de corona perforadora refrigerada amb aigua,
possibilitant un tall net i una trobada perfecta.
Es recomana que en els projectes constructius es defineixin les zones de canvi de sentit
dels paviment, així com els detalls de trobades i especejament en situacions singulars o de
geometria difícil.
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4.

4. PAVIMENTS CERÀMICS DE KLINKER

5.
4.1. DESCRIPCIÓ.
Peça plana de gruixr reduït, d’argila cuita extrusionada o premsada de forma quadrada o
rectangular, amb les cares horitzontals paral·leles, de mides 20x10x5 cm.

6.

Les lloses han de complir les condicions d’homogeneïtat, de gra fi i uniforme i de textura
compacta. No ha de tenir esquerdes, pèls, nòduls, zones meteoritzades ni restes
orgàniques. Donaran un so clar en colpejar-les amb un martell.

Temps
20 min
24 h
28 d

4.2. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
•

Secció constructiva. Bases.
Bases.
S’adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat de l’Ajuntament, en
principi la secció genèrica de vial serà de 15 cm de tot-u compactat al 98 % del proctor
modificat sobre una esplanada compactada al 95 % del proctor modificat, 20 cm de
formigó en massa HM-20, morter pastat entre 2 i 3 cm i la peça.

7.

•

Tècniques de col·locació
Les llambordes es col·locaran a trencajunt (amb juntes màximes de 8 mm), a truc de
maceta de goma sobre 2/3 cm de morter pastat de resistència 150 kg/cm2 garantint un
suport òptim de la peça, cal controlar de no sobrepassar el gruix i consistència del morter,
con d’Abrams 4-6.Les llambordes s’humectaran previ a la seva col·locació. Els junts s’han
de segellar totalment amb beurada per aconseguir un comportament monolític i evitar
les filtracions d’aigua cap a la base. La beurada es col·locarà sobre el pany executat en el
dia. La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

8.

Les trobades amb elements singulars de la urbanització, reixes, trapes, s’executaran
girant la peça evitant ganivets i evitant talls de peces de menys de 5 cm d’amplada.

Procediment de reparació de paviments de llaborda de Klinker (posada en
servei al cap de 24/48 h.)
Criteris.
1.
2.
3.

Identificar les peces trencades o senceres que es trobin desenganxades de la
base.
Definir àmbits per grups de peces, i alhora per fases per permetre la màxima
accessibilitat del carrer.
Iniciar el primer dels àmbits, acotant-lo amb tanques. Enretirant
manualment les peces afectades.

Repicar i enretirar el morter de la base i de les juntes amb les altres peces,
sanejar netejar i humectar convenientment la base i junta perimetral
Ajustar si cal la nova peça a les mides del pedaç, de forma que les juntes
siguin almenys de 4 mm. Humectar la peça .
Estendre una capa continua de morter d’enduriment ràpid en la totalitat de
la base entre 1 i 2 cm. per exemple: “Lampocem”. Ciment d’alta resistència
amb additius amb les següents característiques: Anti-retracció, enduriment
ràpid uns 3 min. Altes resistències mecàniques a partir de les 3 hores.

•

Flexió N/mm2
2
4
5

Compressió N/mm2
8
18
35

Per millorar l’adherència mecànica entre la peça i el morter, cal afegir en la
base de la peça, un morter cola. Aquest morter també ha de millorar les
característiques de treballabiliat, retenció d’aigua per exemple el ”Vat Gris”
ciment cola de gran adherència. Les característiques més rellevants serien: 2
h de treballabilitat, 30 min. De temps per reajustar la peça. 0,5 N/ mm2
d’adherència inicial .
Juntes entre les peces. Per garantir la màxima perdurabilitat de la reparació,
es imprescindible segellar el paviment a través del tractament adequat de
les seves juntes, per evitar les prematures patologies que es produeixen en
els morters de base per la eventual presència de l’aigua. Per exemple.
“Master Emaco T 907 Pavifix Cem . Cal estendre per fases una beurada
líquida seguint el procediment del fabricant, e immediatament netejar a
fons la peça per evitar les taques de la beurada. Les juntes almenys han de
ser de 4mm. d’ample i totalment enrasades.

Grau de dificultat en la col·locació
Generalitats.
Es tracta de peces de manipulació fàcil, però que requereixen un alt grau
d’especialització amb mà d’obra molt qualificada i artesanal. Els rendiments són molt
baixos pel que resulta un paviment d’alt cost. Per carrers i zones de trànsit rodat no
s’aconsella la col·locació de les llambordes sobre llit de sorra, formant ferms flexibles.
Aquesta tècnica de col·locació és exclusiva per zones de vianants i en parcs.
És recomanable reduir l’amidament de les peces especials que en cas d’obres de
reparació, manteniment i serveis, en la pràctica dificulten la seva reposició.
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En les obres de reposició de serveis de reparació i de manteniment la llamborda
presenta la dificultat de la seva reposició que s’ha de realitzar amb les mateixes
garanties que la seva col·locació inicial, amb personal altament qualificat. La deficient
col·locació en les reparacions poden comprometre la perdurabilitat del paviment.

Terminis de posada en servei
És important no trepitjar el paviment fins passades les 72 h. La beurada cal posar-la al
final del pany executat en la jornada de treball, essent aquesta part dels treballs la
que garanteix el segellat del paviment prevenint patologies més propis de la resta de
paviments de peça.
Es recomana respectar sempre almenys els 3 setmanes d’enduriment dels materials
(formigó, morter, beurades) abans d’obrir el tram a la circulació rodada.
• Especejament, rasants
La col·locació normal és en trencajunt, línies contínues col·locades perpendicularment al
sentit de circulació i paral·leles a la traça de les instal·lacions. Pel que fa a les diferències
de rasant, les llambordes s’adapten molt bé als canvis de pendents i la formació de
superfícies alabejades, entre carrers de gran diferència de pendent longitudinal o
transversal.
•

Trobades , talls, relació
relació amb altres elements urbans.
La possibilitat de tallar la peça amb dificultat mitjana amb radial o millor amb serra de
taula amb sistema antipols, fa possible la fàcil execució de les trobades amb façanes i
altres paviments. Els encontres amb escocells, vorades, s’han de realitzar amb cura.
L’encontre amb fanals i talls en corba presenta una certa complicació, aquests
s’executaran girant la peça evitant ganivets i evitant talls de peces inferiors a 5 cm.
És molt important ajustar les trapes, embornals i escocells en el moment d’arribar amb la
peça, no abans. La col·locació d’elements de senyalització, bancs, fitons, etc., té una certa
dificultat, amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un
tall net i una trobada perfecta.
•

Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.
Donat que no es pot trepitjar en 24 h, en obres de reurbanització, convé establir dues
fases paral·leles a façana. La pràctica demostra que no s’aprecia la junta longitudinal que
separa les fases. Convé, en general començar la col·locació de vorada a façana, ja que és
la millor manera de garantir l’encaix geomètric de la resta de elements de la urbanització,
escocells, guals, etc.

119

4.3. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
La reposició del paviment de llamborda en cas de reparació i manteniment de
companyies de serveis tant en reparacions d’emergència com de noves xarxes es poden
fer amb garanties en el present cas de ferms rígids. Té l’inconvenient que són de
demolició lenta i costosa, són molt sorollosos amb molèsties pels veïns. Els pedaços es
poden refer aconseguint prestacions equivalents a les inicials protegint les noves zones
pavimentades almenys durant 10 dies. Per encaixar bé les noves peces es pot jugar amb
l’ample de junta.
4.4. ÀMBITS RECOMANATS.
Per al trànsit rodat i en zones amb pendents superiors al 9%, zones exposades a intenses i
freqüents projeccions d’aigua i quan es busqui acabats de llaga ampla, es procedirà a
l’execució de ferms rígids, rejuntant les peces amb beurada per tal d’impermeabilitzar el
paviment.
4.5. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global, és a dir: formal-funcional, tècnic-econòmic, i reposiciómanteniment, el paviment de llamborda ceràmica dona bons resultats quan es té
especial cura en la seva execució i reposició, en secció de ferm rígida amb les peces
col·locades amb morter pastat de resistència 150 kg/cm2 a truc de maceta i rejuntades
amb beurada de ciment Portland per aconseguir un comportament monolític. I quan
s’han respectat els terminis abans del pas de vehicles.

Patologies principals.
1- Peces que es trenquen per pas de vehicles pesats, zones de parada i/o de gir.
2- Peces que es desenganxen de la base, però que es mantenen en el seu lloc
3- Peces que es desenganxen de la base per no respectar terminis d’enduriment
dels materials.
4- Peces trencades, enfonsades (acció de càrrega puntual forta.).
5- Desgast de la superfície, perdent adherència (voreres molt velles o amb molt
ús).
6- Junts de reparacions dels serveis.
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FITXA 5: PEDRA ARTIFICIAL O TERRATZO PER EXTERIOR
ÚS:

PAVIMENT
ÚS: PAVIMENT

UNE-EN 13748-2:2005
NORMATIVA ESPECÍFICA A
RAJOLES DE TERRATZO D'ÚS EXTERIOR,
APLICAR
Especificacions i mètodes d'assaig.

PEÇA TIPUS:

PEÇA TIPUS:

DE PEDRA
ARTIFICIAL
RAJOLARAJOLA
DE PEDRA
ARTIFICIAL
MODEL

VACUTILE - SOLANA

NUMERO DE CAPES:
BICAPA MONOCAPA

BICAPA

MONOCAPA

40X40X7, 60X40X4, 75X75X5
DIMENSIONS ÚS EXCLUSIU ZONES VIANANTS. PERMET EL
PAS PUNTUAL DE VEHICLES SEGONS CLASSE

Les lloses de terratzo són elements de forma i gruixos uniformes, adequadament compactes, que compleixen amb la norma UNE 127748-2. Es fabriquen individualment a compressió i/o vibració, o mollejades com a grans plaques o blocs d’àrids minerals aglomerats
amb ciment mitjançant vibració i/o compressió i/o buit, abans de tallar-les a la mida adequada. Aquestes lloses poden ser monocapa o bicapa. Les lloses de terratzo monocapa són fabricades amb una única capa homogènia d’àrids adequats en forma de grànuls o de
lloses, embeguts a una pasta de ciment gris o blanc i aigua. Es pot utilitzar additius i addicions. D’altra banda les lloses de terratzo bicapa es fabriquen amb una capa de petjada, en que la seva composició és similar a les lloses de terratzo monocapa, i amb una segona
capa, com a capa de base, en que la seva superfície no es troba exposada durant el seu ús normal, i que, en el cas de lloses calibrades, s’eliminarà parcialment mitjançant un procés especial. L’espessor de la capa de petjada no serà inferior a 4 mm en peces que no cal
polir després de la seva col·locació, ni a 8 mm en peces que caldrà polir.
DESCRIPCIÓFORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS
ACABAT SUPERFICIAL
BAIX RELLEU SENSE POLIR, BAIX RELLEU
TEXTURA
TEXTURITZAT, GRANELLAT, RENTAT, MIXTE
CARA INFERIOR
RUGOSA
DIMENSIONS NOMINALS
VARIES
BISELLADA/AIXAMFRANADA
CLASSES DE RESISTÈNCIA A TRENCAMENT
(resistència mitja a compressió- resistència
puntual mínima)

PES ESPECÍFIC
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
RESISTÈNCIA EN PISTA DORRY
COEFICIENT DE DESGAST PER ABRASIÓ
ABSORCIÓ D'AIGUA
RESISTÈNCIA AL GEL-DESGLAÇ
PÈRDUA DE PES
RESISTÈNCIA A FLEXIÓ
RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASIÓ
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
RESISTÈNCIA CLIMÀTICA
RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS U.V.,
PRODUCTES DE NETEJA I A EFLORESCÈNCIES
REACCIÓ AL FOC

TOLERÀNCIES
DIMENSIONALS
TOLERÀNCIES
DIMENSIONALS
Classe més exigent
LONGITUD

<3%

AMPLADA

<3%

DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE DIAGONALS

CLASSE 3, MARCAT L 2mm

3T( ≥3 Kn- 2,4Kn) -4T ( ≥4,5Kn- 3,6 Kn) 7T ( ≥7 Kn- 5,6 Kn) -11T ( ≥11 Kn- 8,8 Kn) 14T ( ≥14 Kn- 11,2Kn)-25T ( ≥25 Kn20Kn) -30T ( ≥30 Kn- 24Kn)
PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
≥ 2,2 gr/cm3 (2.200 Kg/m3)
ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1
8kN- 814 Kg
< σ= 3mm
Classe 4 Marcat ≤ 20 mm
INCORPORACIÓ D'ÀRID RECICLAT CAPA BASE
Classe 2 Marcat B ≤ 6%
Classe 3 Marcat
D ≤ 1.0 Kg/m2
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO
Classe 3 Marcat U 5.0 Mpa.
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA
Classe 4 Marcat I ≤ 20 mm
Classe 3 Rd.≥ 45
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS
Classe més exigent
Resistent
COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I EMISSIONS

Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
Tractament superficial posterior a la seva
col·locació.
Incorporat en la fabricació
Baix < 5%
Mig >5% àrid reciclat < 15%
Alt ≥ 15%
mìnim ≥ 0.25%
Estable.
SI, sense diferències de característiques
inicials apreciables en peces

87 Kwh, 38 Kg de CO2

Resistent

EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
LES PECES S'HAN DE SUBMINISTRAR EN PERFECTE ESTAT, NETES, SENSE POLS, NO PRESENTARAN ESQUERDES, ACANTONAMENTS, TAQUES, EXFOLIACIÓ, EFLORESCÈNCIES NI ALTRES DEFECTES.
LES PECES S'HUMECTARAN AMB IMMERSIÓ EN AIGUA, ES RECOMANA TREURE-LES ABANS DE LA SEVA COL·LOCACIÓ. LES PECES HAN DE TENIR LA HUMITAT NECESSÀRIA PER TAL QUE NO
ABSORBEIXIN L'AIGUA DEL MORTER.
COL·LOCACIÓ : A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE CIMENT PORTLAND, AMB DOSIFICACIÓ 1:3, DE GRUIX ENTRE 2 i 3 CM AMB UN MÀXIM DE 3 CM, M-80 PER ZONES DE
VIANANTS, M160 PER PAS DE VEHICLES. LA COL·LOCACIÓ ES REALITZARÀ AMB REGLE D'1 M I TOTES LES PECES ESTARAN AL MATEIX PLA.
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU": NO S'ADMETEN PECES < DE 3 CM, PECES EN FORMA DE "L", NI PECES IRREGULARS, EXCEPTE EN ENTREGA EN FAÇANES. L'ENTREGA ALS
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ ES REALITZARÀ TALLANT LES PECES AMB RADIAL I S'ADAPTARAN A LA GEOMETRIA DELS ELEMENTS.
L'ENTREGA ALS ELEMENTS MODULATS D'URBANITZACIÓ ES REALITZARÀ SEMPRE AJUSTANT ELS ESCOCELLS, LES TRAPES, ARQUETES, EMBORNALS, ETC. EN EL MOMENT D'ARRIBAR AMB LA
PEÇA SENCERA, CAL REBUTJAR ELS RETALLS DE PECES AL VOLTANT D'AQUESTS ELEMENTS.
JUNTS I REJUNTATS: LES PECES HAN D'ESTAR COL·LOCADES A TOCAR I BEN ALINEADES. PEL SEGELLAT DEL PAVIMENT, LES JUNTES ES REOMPLIRAN AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT
PORTLAND. AMB EL POSTERIOR RENTAT I NETEJA. AMB AIGUA SENSE PRESSIÓ, PER EVITAR L'ARRIBADA D'AIGUA A LES CAPES DE BASE I EVITAR EL DETERIORAMENT PER L'ACCIÓ DE
L'AIGUA A TRAVÉS DE LA JUNTA.
LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT I NETEJA DE LA BEURADA. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS
S'INDICA AL CROQUIS 1.
RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ,
SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
I FERM I FERM
ALTRES RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ,
SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Formació de la base de 15 cm de formigó en massa HM-20
Les peces es començaran a col·locar pel costat de la vorada amb peces senceres, cap a la
façana.

REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
PER PAS
SERVEIS
REPOSICIONS
PASDE
DE
SERVEIS
LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.
En rases de serveis i reparacions puntuals s'utilitzaran (en cas d'existir) peces especifiques
de reparació de mides menors.

CONDICIONS
GENERALSII TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ
PENDENT TRANSVERSAL
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ

Màxim 2%
Nivell ± 10mm
Planor: 4mm / 2mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm

OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ

Es recomana que en els projectes constructius es defineixin els talls per canvi de direcció
del paviment.
EN ZONES DE GUALS LES PECES SERAN DE MÉS GRUIX QUE LES ESTRICTES DE VIANANTS
8/10 CM DE GRUIX, SEGONS MIDES DE LA PEÇA: realització de decalatge en la base de 15
cm de formigó, per col·locació de paviment més gruixut.

Annex · Fitxes d’execució - reparació
5. PAVIMENTS DE LLOSA DE PEDRA ARTIFICIAL
5.1. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
• Secció constructiva. Bases.
S’adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat de l’Ajuntament, en
principi la secció genèrica de vial serà de 15 cm de tot-u compactat al 98 % del proctor
modificat sobre una esplanada compactada al 95 % del proctor modificat,15 cm de
formigó en massa HM-20, morterM-80 pastat entre 2 i 3 cm i la peça.
• Tècniques de col·locació
La llosa es col·locarà a trencajunt (amb junts màxims de 3 mm), a truc de maceta sobre
2/3 cm de morter pastat garantint un suport òptim de la peça, cal controlar de no
sobrepassar el gruix i consistència del morter, con d’Abrams 4-6.Les lloses s’humectaran
previ a la seva col·locació. Els junts s’han de segellar totalment amb beurada de ciment
Portland per aconseguir un comportament monolític i evitar les filtracions d’aigua cap a
la base. La beurada es col·locarà sobre el pany executat en el dia. La superfície ha de
mantenir-se humida durant les 72 h següents.
Les trobades amb elements singulars de la urbanització, reixes, trapes, s’executaran
girant la peça evitant ganivets i evitant talls de peces de menys de 5 cm d’amplada.
•

Grau de dificultat en la col·locació

Generalitats.
Generalitats
Es tracta de peces de manipulació fàcil, però que requereixen un alt grau
d’especialització amb mà d’obra molt qualificada i artesanal. Els rendiments són molt
baixos pel que resulta un paviment d’alt cost.
La llosa de pedra artificial compta amb molts proveïdors. És recomanable reduir
l’amidament de les peces especials que en cas d’obres de reparació, manteniment i
serveis, en la pràctica dificulten la seva reposició. En les obres de reposició de serveis
de reparació i de manteniment la llosa presenta la dificultat de la seva reposició que
s’ha de realitzar amb les mateixes garanties que la seva col·locació inicial, amb
personal altament qualificat.
La deficient col·locació en les reparacions poden comprometre la perdurabilitat del
paviment.

Terminis de posada en servei
És important no trepitjar el paviment fins passades les 72 h. La beurada cal posar-la al
final del pany executat en la jornada de treball, essent aquesta part dels treballs la
que garanteix el segellat del paviment prevenint patologies més propis de la resta de
paviments de peça.
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• Especejament, rasants
La col·locació normal és en trencajunt, línies contínues col·locades perpendicularment al
sentit de circulació i paral·leles a la traça de les instal·lacions. Pel que fa a les diferencies
de rasant, la llosa s’adapta molt bé als canvis de pendents i la formació de superfícies
alabejades, entre carrers de gran diferència de pendent longitudinal o transversal.
• Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.
La possibilitat de tallar la peça amb dificultat mitjana amb radial o millor amb serra de
taula amb sistema antipols, fa possible la fàcil execució de les trobades amb façanes i
altres paviments. Els encontres amb escocells, vorades, s’han de realitzar amb cura.
L’encontre amb fanals i talls en corba presenta una certa complicació, aquests
s’executaran girant la peça evitant ganivets i evitant talls de peces inferiors a 5 cm.
És molt important ajustar les trapes, embornals i escocells en el moment d’arribar amb la
peça, no abans. La col·locació d’elements de senyalització, bancs, fitons, etc., té una certa
dificultat, amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un
tall net i una trobada perfecta.
Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.
replanteig
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament (base de formigó)
Col·locació de la base de morter de 2/3 cm, no sobrepassar aquest gruix.
Humectació i col·locació de la peça de llosa.
Compactació de la superfície.
Humectació de la superfície.
Rebliment dels junts amb beurada de ciment Portland.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents, no trepitjar en 48/72 h
per vianants.
5.2. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
La reposició del paviment de llosa en cas de reparació i manteniment de companyies de
serveis tant en reparacions d’emergència com de noves xarxes es poden fer amb
garanties. Té l’inconvenient que són de demolició lenta i costosa, són molt sorollosos
amb molèsties pels veïns. Els pedaços es poden refer aconseguint prestacions
equivalents a les inicials protegint les noves zones pavimentades almenys durant 48/72
hores. Per encaixar bé les noves peces es pot jugar amb l’ample de junta.
5.3. ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per pavimentar amb llosa de pedra artificial són zones de
trànsit de vianants en què es vol que l’aspecte decoratiu del paviment sigui predominant,
com passejos, terrasses, etc.

Annex · Fitxes d’execució - reparació
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5.4. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global, és a dir: formal-funcional, tècnic-econòmic, i reposiciómanteniment, la llosa de pedra artificial dona bons resultats quan es té especial cura en la
seva execució i reposició, en secció de ferm rígida amb les peces col·locades amb morter
pastat de resistència 150 Kg/cm2 a truc de maceta i rejuntades amb beurada de ciment
Portland per aconseguir un comportament monolític. I quan s’han respectat els terminis
abans del pas de vehicles.

Patologies principals.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peces que es trenquen per pas de vehicles pesats, zones de parada i/o de gir.
Peces que es desenganxen de la base, però que es mantenen en el seu lloc
Peces que es desenganxen de la base per no respectar terminis d’enduriment
dels materials.
Peces trencades, enfonsades. (Acció de càrrega puntual forta.)
Desgast de la superfície, perdent adherència. (voreres molt velles o amb molt ús)
Junts de reparacions dels serveis.

Annex · Fitxes d’execució - reparació
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FITXA 6: PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA
ÚS:

PAVIMENT
ÚS: PAVIMENT
UNE 22202-1:2011
UNE-ENE 1341:2002 RAJOLES DE PEDRA
NORMATIVA A APLICAR
NATURAL PEL SEU ÚS COM A PAVIMENT PER
EXTERIOR.

PEÇA TIPUS:

LLOSA
GRANÍTICA
LLOSA
GRANÍTICA

PEÇA TIPUS:
MODEL

GRIS QUINTANA

MONOCAPA

MONOCAPA
DIMENSIONS

entre 60 i 30 cm de llar
entre 40 i 20 cm d'amplada
8 cm de gruix

Peça plana d’espessor reduït, de pedra natural de granit preferent gris Quintana (altres granits: gris pirineus, ochave, jaspe, blanc castell) de forma regular, quadrada o rectangular, de mides variables, amb recomanació de mides màximes60x40 cm de 6-10 cm de gruix,
amb la seva cara superior a tall de serra amb acabat flamejat, les cares laterals a tall de serra i la cara inferior a tall de serra flamejat o desbastat. Les lloses han de complir les condicions d’homogeneïtat, aspecte uniforme, net, sense acantonaments, de gra fi i uniforme i
de textura compacta. No ha de tenir esquerdes, pèls, nòduls, buits, zones meteoritzades, restes orgàniques ni altres defectes. Donaran un so clar al colpejar-les amb un martell.
DESCRIPCIÓFORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS
ACABAT SUPERFICIAL, CARA VISTA A TALL DE SERRA AMB ACABAT
TEXTURA FINA
CARA INFERIOR A TALL DE SERRA ACABAT FLAMEJAT
DIMENSIONS MÉS HABITUALS entre 60 I 40 cm de llarg
entre 40 I 20 cm d'ample
entre 5 - 8-10 cm de gruix
PES ESPECÍFIC NET
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (ó càrrega
màxima puntual de trencament)

RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE
RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASIÓ
COEFICIENT D'ABSORCIÓ D'AIGUA MÀXIM
RESISTÈNCIA AL GEL-DESGLAÇ
RESISTÈNCIA AL IMPACTE
PÈRDUA DE PES
RESISTÈNCIA A FLEXIÓ
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
RESISTÈNCIA CLIMÀTICA
RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS U.V.,
PRODUCTES DE NETEJA I A EFLORESCÈNCIES
REACCIÓ AL FOC

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
DIMENSIONALS
TOLERÀNCIES
LONGITUD
AMPLADA
GRUIx
DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE DIAGONALS
CONCAU-CONVEXE: (Regla 2000 mm)

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
≥ 2,66 gr/cm3
ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1

Classe1 Activitat ≥4% (NOx)

Amb tractament superficial es pot
aconseguir activitat fotocatalítica del
paviment natural, millora l'autoneteja.

≥ 800 Kg/cm2
Bona
M1 ≤ 6 mm
B ≤ 1,4%
≤ 1.0 Kg/m2
50 cm (fitxa pedrera)
D≤ 1.0 Kg/m2
≥ 80 Kg/cm2
Classe 3 Rd ≥ 45
Classe més exigent

CLASSE 3 ± 2 mm
MARCAT R ± 2 mm
CLASSE 3 ± 2 mm
CLASSE 3, MARCAT L 2mm
Convexitat màxima 4 mm

PECES DE PEDRA GRANÍTICA RECICLADES I
REUTILITZADES
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS

COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I EMISSIONS

Resistent

Peça de llosa

Resistent

Paviment de llosa

SI. Sobretot en peces especials cal facilitar el
reaprofitament
≥ 0.25%
Si
De difícil replicabilitat. Per garantirla es
defineixen les característiques específiques
de la pedra**
(cost energètic per m2)
12,88 kWh, 5,15 Kg de CO2
28,62 kWh, 16,03 Kg de CO2

CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
LES LLAMBORDES HAN DE COMPLIR LES CONDICIONS D’HOMOGENEÏTAT, DE GRA FI I UNIFORME I DE TEXTURA COMPACTA. NO HAN DE TENIR ESQUERDES, PÈLS, NÒDULS, ZONES
METEORITZADES NI RESTES ORGÀNIQUES I S'HAN DE SUBMINISTRAR SENSE ESCANTONAMENTS, NI ALTRES DEFECTES, NETES I SENSE POLS.
LES PECES S'HUMECTARAN AMB IMMERSIÓ EN AIGUA, ES RECOMANA TREURE-LES ABANS DE LA SEVA COL·LOCACIÓ. LES PECES HAN DE TENIR LA HUMITAT NECESSÀRIA PER TAL QUE NO
ABSORBEIXIN L'AIGUA DEL MORTER.
COL·LOCACIÓ : A TRUC DE MACETA AMB REGLE D'1 M. AMB MORTER PASTAT DE CIMENT PORTLAND, AMB DOSIFICACIÓ 1:3, DE GRUIX ENTRE 2 i 3 CM AMB UN MÀXIM DE 3 CM, M-160
PER TOTES LES ZONES. TOTES LES PECES ESTARAN AL MATEIX PLA.
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU": NO SERIEN ADMISSIBLES PECES < DE 3 CM, NI PECES EN FORMA DE "L", NI LES PECES TRIANGULARS. EN CAS D'APARICIÓ DE GANIVETS ES
SOLUCIONARÀ GIRANT LES PECES (EXEMPLE GRÀFIC). NOMÉS SON ADMISSIBLES PECES IRREGULARS EN ELS CASSOS D'ENTREGA A FAÇANES. L'ENTREGA ALS ELEMENTS DE MOBILIARI
URBÀ ES REALITZARÀ TALLANT LES PECES AMB RADIAL I S'ADAPTARAN A LA GEOMETRIA DELS ELEMENTS.
L'ENTREGA ALS ELEMENTS MODULATS D'URBANITZACIÓ ES REALITZARÀ SEMPRE AJUSTANT ELS ESCOCELLS, LES TRAPES, ARQUETES, EMBORNALS, ETC. EN EL MOMENT D'ARRIBAR AMB LA
PEÇA SENCERA, CAL REBUTJAR ELS RETALLS DE PECES AL VOLTANT D'AQUESTS ELEMENTS.
JUNTS I REJUNTATS: LES PECES HAN D'ESTAR COL·LOCADES AMB UNA JUNTA ENTRE 3 I 8 MM BEN ALINEADES. PEL SEGELLAT DEL PAVIMENT, LES JUNTES ES REOMPLIRAN AMB
BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT PORTLAND, AMB EL POSTERIOR RENTAT I NETEJA AMB AIGUA SENSE PRESSIÓ, PER EVITAR L'ARRIBADA D'AIGUA A LES CAPES DE BASE I EVITAR EL
DETERIORAMENT PER L'ACCIÓ DE L'AIGUA A TRAVÉS DE LA JUNTA.
LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT I NETEJA DE LA BEURADA. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES
AQUESTES 72 H. ES RECOMANA NO OBRIR AL TRÀNSIT DE VEHICLES FINS AL MENYS PASSADES TRES SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT.
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS
ALTRES
RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ, SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
I FERM
ALTRES
RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ,
SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
I FERM
REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i
anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
Formació de la base de 15 cm de formigó en massa HM-20.
Les peces es començaran a col·locar pel costat de la vorada amb peces senceres, cap a la
façana.
REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
SERVEIS
REPOSICIONS
PERPAS
PASDE
DE
SERVEIS
LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.
En rases de serveis i reparacions puntuals s'utilitzarà panot específic de reparació de mides
menors.
**IDENTIFICACIÓ DE LES PEDRES
· Nom petrogràfic de la pedra (segons la
norma UNE-EN 12047)

· Nom comercial de la pedra
· Color Ral

CONDICIONS
GENERALS II TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ
PENDENT TRANSVERSAL
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ

Màxim 2%
Nivell ± 10mm
Planor: 4mm / 2mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm

OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ
La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es pot executar fàcilment amb
màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un tall net i una
Es recomana que en els projectes constructius es defineixin els talls per canvi de direcció
ZONA DE GUALS AMB PECES DE 8 CM DE GRUIX: realització de decalatge en la base de 15
cm de formigó, per col·locació de panot més gruixut.
· El nom i l'adreça del proveïdor
· Característiques superficials visuals:

· El Nom i localització de la pedrera

Annex · Fitxes d’execució - reparació
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6. PAVIMENTS DE LLOSA
LLOSA DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA

5.
6.

6.1. DESCRIPCIÓ.
Peça plana d’espessor reduït, de pedra natural de granit preferent gris Quintana (altres granits: gris
pirineus, ochave, jaspe, blanc castell) de forma regular, quadrada o rectangular, de mides variables,
amb recomanació de mides màximes60x40 cm de 6-10 cm de gruix, amb la seva cara superior a tall
de serra amb acabat flamejat, les cares laterals a tall de serra i la cara inferior a tall de serra flamejat
o desbastat.

Ajustar si cal la nova peça a les mides del pedaç, de forma que les juntes siguin al menys
de 4 mm. Humectar la peça .
Estendre una capa continua de morter d’enduriment ràpid en la totalitat de la base entre
1 i 2 cm. per exemple: “Lampocem”. Ciment d’alta resistència amb additius amb les
següents característiques: Anti-retracció, enduriment ràpid uns 3 min. Altes resistències
mecàniques a partir de les 3 hores.

Les lloses han de complir les condicions d’homogeneïtat, aspecte uniforme, net, sense
escantonaments, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No ha de tenir esquerdes, pèls, nòduls,
buits, zones meteoritzades, restes orgàniques ni altres defectes. Donaran un so clar al colpejar-les
amb un martell.
7.

6.2. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
•

Secció constructiva. Bases.

S’adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat de l’Ajuntament, en principi la
secció genèrica de vial serà de 20 cm de tot-u compactat al 98 % del proctor modificat sobre una
explanada compactada al 95 % del proctor modificat, 20 cm de formigó en massa HM-20, morter
M-160 pastat entre 2 i 3 cm i la peça.
•

8.

Tècniques de col·locació

La llosa es col·locarà a trencajunt (amb junts màxims de 3 mm), a truc de maceta sobre 2/3 cm de
morter pastat garantint un recolzament òptim de la peça, cal controlar de no sobrepassar el gruix i
consistència del morter, con d’Abrams 4-6.Les lloses s’humectaran previ a la seva col·locació. Els
junts s’han de segellar totalment amb beurada de pavifix per aconseguir un comportament
monolític i evitar les filtracions d’aigua cap a la base. La beurada es col·locarà sobre el pany
executat en el dia. La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

•

Temps

Flexió N/mm2

Compressió N/mm2

20 min

2

8

24 h

4

18

28 d

5

35

Per millorar l’adherència mecànica entre la peça i el morter, cal afegir en la base de la
peça, un morter cola. Aquest morter també ha de millorar les característiques de
treballabiliat, retenció d’aigua per exemple el ”Vat Gris” ciment cola de gran adherència.
Les característiques mer rellevants serien: 2 h de treballabilitat, 30 min. De temps per
reajustar la peça. 0,5 N/ mm2 d’adherència inicial .
Juntes entre les peces. Per garantir la màxima perdurabilitat de la reparació, és
imprescindible segellar el paviment a través del tractament adequat de les seves juntes,
per evitar les prematures patologies que es produeixen en els morters de base per
l’eventual presència de l’aigua. Per exemple. “Master Emaco T 907 Pavifix Cem . Cal
estendre per fases una beurada líquida seguint el procediment del fabricant, e
immediatament netejar a fons la peça per evitar les taques de la beurada. Les juntes
almenys han de ser de 4mm. d’ample i totalment enrasades.

Grau de dificultat en la col·locació

Generalitats.

Es tindrà especial cura en les trobades amb elements singulars de la urbanització, reixes, trapes,
evitant ganivets i evitant talls de peces de menys de 5 cm d’amplada.

En funció de les dimensions de les peces la seva manipulació serà més o menys dificultosa, la
seva col·locació requereixen un grau d’especialització amb mà d’obra qualificada i artesanal. Els
rendiments són mitjos.

Procediment de reparació de paviments de pedra (cas de ciutat vella, posada en servei al
cap de 24/48 h.)

La llosa de granit compta amb molts proveïdors. És recomanable reduir l’amidament de les
peces especials que en cas d’obres de reparació, manteniment i serveis, en la pràctica dificulten
la seva reposició.

Criteris.
1.
2.
3.
4.

Identificar les peces trencades o senceres que es trobin desenganxades de la base.
Definir àmbits per grups de peces, i alhora per fases per permetre la màxima accessibilitat
del carrer.
Iniciar el primer dels àmbits, acotant-lo amb tanques. Enretirant manualment les peces
afectades.
Repicar i enretirar el morter de la base i de les juntes amb les altres peces, sanejar netejar
i humectar convenientment la base i junta perimetral

En les obres de reposició de serveis de reparació i de manteniment la llosa presenta la dificultat
de la seva reposició que s’ha de realitzar amb les mateixes garanties que la seva col·locació
inicial. La deficient col·locació en les reparacions poden comprometre la perdurabilitat del
paviment.

Terminis de posada en servei
És important no trepitjar el paviment fins passades les 72 h. La beurada cal posar-la al final del
pany executat en la jornada de treball, essent aquesta part dels treballs la que garanteix el
segellat del paviment prevenint patologies més propis de la resta de paviments de peça.
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Es recomana respectar sempre almenys tres setmanes d’enduriment dels materials (formigó,
morter, beurades) abans d’obrir el tram a la circulació rodada.
•

Especejament, rasants

La col·locació normal és en trencajunt, línies contínues col·locades perpendicularment al sentit de
circulació i paral·leles a la traça de les instal·lacions.
Pel que fa a les diferències de rasant, la llosa, en funció de les seves dimensions s’adapta millor o
pitjor als canvis de pendents, per la formació de superfícies alabejades el millor són peces de
petites dimensions, o talls per canvi de plans entre carrers de gran diferència de pendent
longitudinal o transversal.
•

Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.

La possibilitat de tallar la peça amb serra de taula amb sistema antipols, fa possible la fàcil execució
de les trobades amb façanes i altres paviments. Els encontres amb escocells, vorades, s’han de
realitzar amb cura. L’encontre amb fanals i talls en corba no presenta grans complicacions, aquests
s’executaran girant la peça evitant ganivets i evitant talls de peces inferiors a 5 cm.
És molt important ajustar les trapes, embornals i escocells en el moment d’arribar amb la peça, no
abans. La col·locació d’elements de senyalització, bancs, fitons,etc, no té dificultat realitzat amb
màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un tall net i una trobada
perfecta.
•

Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.

Donat que no es pot trepitjar en 24 h, en obres de reurbanització, convé establir dues fases
paral·leles a façana. La pràctica demostra que no s’aprecia la junta longitudinal que separa les fases.
Convé, en general començar la col·locació de vorada a façana, ja que és la millor manera de garantir
l’encaix geomètric de la resta d’elements de la urbanització, escocells guals etc.
6.3. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
La reposició del paviment de llosa en cas de reparació i manteniment de companyies de serveis
tant en reparacions d’emergència com de noves xarxes es poden fer amb garanties en el present
cas de ferms rígids. Els pedaços es poden refer aconseguint prestacions equivalents a les inicials
protegint les noves zones pavimentades almenys durant 10 dies. Per encaixar bé les noves peces es
pot jugar amb l’ample de junta.
6.4. ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per pavimentar amb llosa granítica són les zones de casc antic, zones
monumentals i àmbits que requereixin grans qualitats de l’espai públic.
6.5. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global, és a dir: formal-funcional, tècnic-econòmic, i reposició-manteniment,
la llosa dona molt bons resultats quan es col·loca en les zones de pas exclusiu de vianants i quan
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es tracta de peces de petites dimensions, amb la proporció de superfície i gruix adequada per
zones de trànsit de baixa intensitat. Dóna bon resultat quan es té especial cura en la seva execució i
reposició, en secció de ferm rígida amb les peces col·locades amb morter pastat de resistència 150
Kg/cm2 a truc de maceta i rejuntades amb beurada de ciment Portland per aconseguir un
comportament monolític. I quan s’han respectat els terminis abans del pas de vehicles.

Patologies principals.
123456-

Peces que es trenquen per pas de vehicles pesats, zones de parada i/o de gir.
Peces que es desenganxen de la base, però que es mantenen en el seu lloc
Peces que es desenganxen de la base per no respectar terminis d’enduriment dels
materials.
Peces trencades, enfonsades. (Acció de càrrega puntual forta.)
Desgast de la superfície, perdent adherència. (voreres molt velles o amb molt ús)
Junts de reparacions dels serveis.
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FITXA 7: PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA SORRENCA. TIPUS MONTJUIC

ÚS:

PAVIMENT
ÚS: PAVIMENT
UNE 22202-1:2011
UNE-ENE 1341:2002 RAJOLES DE PEDRA
NORMATIVA A APLICAR
NATURAL PEL SEU ÚS COM A PAVIMENT PER
EXTERIOR

PEÇA TIPUS:

PEÇA TIPUS:

LLOSA
SORRENCA
LLOSA
SORRENCA
MODEL

PEDRA NATURAL

TIPUS MONTJUÏC
VINAIXA, TARRAGONA
JUNEDA, LLEIDA

MONOCAPA
PEDRA NATURAL
MONOCAPA
DIMENSIONS

entre 60 i 30 cm de llarg
entre 40 i 20 cm d'amplada
8 cm de gruix

La pedra sorrenca de Montjuïc és un gres quarcític del Miocè superior, extret de les pedreres de Montjuïc que s'ha utilitzat per la construcció dels edificis i paviments de la ciutat de Barcelona des de l'època romana. Es tracta d'una pedra compacta i resistent que com
totes les pedres sorrenques té capacitats de pulimentació amb el seu ús, i un grau de porositat que fa que s'embruti amb facilitat. El paviment de les zones monumentals de ciutat Vella estan realitzats amb aquesta pedra. Les pedreres es van clausurar als anys 80 del S.
XX, les alternatives a aquesta pedra sorrenca, similars són, pedra de Juneda i de Vinaixa. Llosa plana de forma regular, quadrada o rectangular, de mides variables, amb recomanació de mides màximes 60x40 cm de 6-10 cm de gruix, amb la seva cara superior a tall de
serra amb acabat cara vista a tall de serra o buixardada, les cares laterals a tall de serra i la cara inferior a tall de serra buixardat o desbastat. Les lloses han de complir les condicions d’homogeneïtat, aspecte uniforme, net, sense acantonaments, de gra fi i uniforme i de
textura compacta. No ha de tenir esquerdes, pèls, nòduls, buits, zones meteoritzades, restes orgàniques ni altres defectes. Donaran un so clar al colpejar-les amb un martell.
DESCRIPCIÓFORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS
ACABAT SUPERFICIAL, CARA VISTA A TALL DE SERRA / BUIXARDAT
TEXTURA FINA
CARA INFERIOR A TALL DE SERRA BUIXARDAT/ DESBASTAT
DIMENSIONS MÉS HABITUALS entre 60 I 40 cm de llarg
entre 40 I 20 cm d'ample
entre 5 - 8-10-12 cm de gruix
PES ESPECÍFIC NET

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE
RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASIÓ
COEFICIENT D'ABSORCIÓ D'AIGUA MÀXIM
RESISTÈNCIA AL GEL-DESGLAÇ
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
PÈRDUA DE PES
RESISTÈNCIA A FLEXIÓ
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
RESISTÈNCIA CLIMÀTICA
RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS U.V.,
PRODUCTES DE NETEJA I A EFLORESCÈNCIES
REACCIÓ AL FOC

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
DIMENSIONALS
TOLERÀNCIES

LONGITUD
AMPLADA
GRUIX
DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE DIAGONALS
CONCAU-CONVEXE: (Regla 2000 mm)

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
≥ 2,66 gr/cm3
ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1
≥ 800 Kg/cm2
Bona
M1 ≤ 6 mm
B ≤ 1,4%
≤ 1.0 Kg/m2
50 cm (fitxa pedrera)
D≤ 1.0 Kg/m2
≥ 80 Kg/cm2

PECES DE PEDRA GRANÍTICA RECICLADES I
REUTILITZADES

ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS

Classe 3 Rd ≥ 45
Classe més exigent

COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I EMISSIONS

Resistent

Peça de 4 cm de gruix

Resistent

Paviment de llosa col·locat amb base de morter

CLASSE 3 ± 2 mm
MARCAT R ± 2 mm
CLASSE 3 ± 2 mm
CLASSE 3, MARCAT L 2mm
Convexitat màxima 4 mm

Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
Amb tractament superficial es pot
aconseguir activitat fotocatalítica del
SI. En reformes del paviment, es retiraràn el
paviment de manera que es puguin
reaprofitar el major nombre de peces
≥ 0.25%
Si
De difícil replicabilitat. Per garantirla es
defineixen les característiques específiques
de la pedra**

( cost energètic per m2)
5,04 kWh, 2,02 Kg de CO2
18,35 kWh, 10,91 Kg de CO2

CARACTERÍSTIQUES
D'EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
LES LLOSES HAN DE COMPLIR LES CONDICIONS D’HOMOGENEÏTAT, DE GRA FI I UNIFORME I DE TEXTURA COMPACTA. NO HAN DE TENIR ESQUERDES, PÈLS, NÒDULS, ZONES
METEORITZADES NI RESTES ORGÀNIQUES I S'HAN DE SUBMINISTRAR SENSE ESCANTONAMENTS, NI ALTRES DEFECTES, NETES I SENSE POLS.
LES PECES S'HUMECTARAN AMB IMMERSIÓ EN AIGUA, ES RECOMANA TREURE-LES ABANS DE LA SEVA COL·LOCACIÓ. LES PECES HAN DE TENIR LA HUMITAT NECESSÀRIA PER TAL QUE NO
ABSORBEIXIN L'AIGUA DEL MORTER.
COL·LOCACIÓ : A TRUC DE MACETA AMB REGLE D'1 M. AMB MORTER PASTAT DE CIMENT PORTLAND, AMB DOSIFICACIÓ 1:3, DE GRUIX ENTRE 2 i 3 CM AMB UN MÀXIM DE 3 CM, , M160 A TOTES LES ZONES. TOTES LES PECES ESTARAN AL MATEIX PLA.
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU": NO SERIEN ADMISSIBLES PECES < DE 3 CM, PECES EN FORMA DE "L", NI PECES IRREGULARS, EXCEPTE EN ENTREGA EN FAÇANES. L'ENTREGA
ALS ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ ES REALITZARÀ TALLANT LES PECES AMB RADIAL I S'ADAPTARAN A LA GEOMETRIA DELS ELEMENTS. PER SOLUCIONAR ELS GANIVETS NO SERAN
ADMISSIBLES LES PECES TRIANGULARS, ES GIRARAN LES ÚLTIMES PECES SEGONS CROQUIS 1.
L'ENTREGA ALS ELEMENTS MODULATS D'URBANITZACIÓ ES REALITZARÀ SEMPRE AJUSTANT ELS ESCOCELLS, LES TRAPES, ARQUETES, EMBORNALS, ETC. EN EL MOMENT D'ARRIBAR AMB LA
PEÇA SENCERA, CAL REBUTJAR ELS RETALLS DE PECES AL VOLTANT D'AQUESTS ELEMENTS.
JUNTS I REJUNTATS: LES PECES HAN D'ESTAR COL·LOCADES AMB UNA JUNTA DE 3 MM BEN ALINEADES. PEL SEGELLAT DEL PAVIMENT, LES JUNTES ES REOMPLIRAN AMB BEURADA
LÍQUIDA DE PAVIFIX. AMB EL POSTERIOR RENTAT I NETEJA. AMB AIGUA SENSE PRESSIÓ, PER EVITAR L'ARRIBADA D'AIGUA A LES CAPES DE BASE I EVITAR EL DETERIORAMENT PER L'ACCIÓ
LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT I NETEJA DE LA BEURADA. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES
AQUESTES 72 H. L'OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES NO ES PODRÀ REALITZAR FINS AL MENYS PASSADES TRES SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT.
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS
ALTRES
RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ, SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
I FERM
ALTRES
RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ,
SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
I FERM
REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Formació de la base de 20 cm de formigó en massa HM-20
En cas d'existir encintats o vorada, les peces es començaran a col·locar pel costat de la
REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
PER PAS
SERVEIS
REPOSICIONS
PASDE
DE
SERVEIS
LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.
En rases de serveis i reparacions puntuals s'utilitzarà peça de mides menors.

**IDENTIFICACIÓ DE LES PEDRES
· Nom petrogràfic de la pedra (segons la
norma UNE-EN 12047)

· Nom comercial de la pedra
· Color Ral

CONDICIONS
GENERALSII TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ
PENDENT TRANSVERSAL
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ

Màxim 2%
Nivell ± 10mm
Planor: 4mm / 2mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONSELEMENTS
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar fàcilment amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua,
possibilitant un tall net i una trobada perfecta.
Es recomana que en els projectes constructius es defineixi el detall de l'especejament,
canvis de sentit de les peces, peces amb mides especials. Caldria definir els tractament
específic a les cruïlles.
ZONA DE GUALS AMB PECES DE MÉS GRUIX: En les zones d'ús de vianants on existeixin
accessos de vehicles (pàrquings d'ús intensiu, benzineres, zones de càrrega i descàrrega)
les peces han de tenir el gruix adequat al seu ús.

· El nom i l'adreça del proveïdor
· Característiques superficials visuals:

· El Nom i localització de la pedrera
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7. PAVIMENTS DE LLOSA DE PEDRA NATURAL SORRENCA TIPUS MONTJUÏC
5.
7.1. DESCRIPCIÓ.

6.

Peça plana de gruix reduït, de pedra natural sorrenca tipus Montjuïc, la més similar a aquest tipus
són les pedres sorrenques de Vinaixa i Juneda. Les peces de forma regular, quadrada o rectangular,
de mides variables, amb recomanació de mides màximes 60x40 cm de 6-10 cm de gruix, amb la
seva cara superior a tall de serra amb acabat buixardat, les cares laterals a tall de serra i la cara
inferior a tall de serra buixardat o desbastat.
Les lloses han de complir les condicions d’homogeneïtat, aspecte uniforme, net, sense
escantonaments, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No ha de tenir esquerdes, pèls, nòduls,
buits, zones meteoritzades, restes orgàniques ni altres defectes. Donaran un so clar en colpejar-les
amb un martell.
7.2. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
•

7.

Secció constructiva. Bases.

S’adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat de l’Ajuntament, en principi la
secció genèrica de vial serà de 20 cm de tot-u compactat al 98 % del proctor modificat sobre una
esplanada compactada al 95 % del proctor modificat, 20 cm de formigó en massa HM-20, morter M160 pastat entre 2 i 3 cm i la peça.
•

8.

Tècniques de col·locació

La llosa es col·locarà a trenca junt (amb junts màxims de 3 mm). Per millorar l’adherència s’aplicarà
ciment cola en tota la superfície de la base, es col·locarà a truc de maceta sobre 2/3 cm de morter
pastat garantint un suport òptim de la peça, cal controlar de no sobrepassar el gruix i consistència
del morter. Les lloses s’humectaran previ a la seva col·locació. Els junts s’han de segellar totalment
amb beurada especial pavifix, per aconseguir un comportament monolític i evitar les filtracions
d’aigua cap a la base. La beurada es col·locarà sobre el pany executat en el dia. La superfície ha de
mantenir-se humida durant les 72 h següents.

•

Ajustar si cal la nova peça a les mides del pedaç, de forma que les juntes siguin al
menys de 4 mm. Humectar la peça .
Estendre una capa continua de morter d’enduriment ràpid en la totalitat de la base
entre 1 i 2 cm. per exemple: “Lampocem”. Ciment d’alta resistència amb additius
amb les següents característiques: Anti-retracció, enduriment ràpid uns 3 min. Altes
resistències mecàniques a partir de les 3 hores.
Temps

Flexió N/mm2

Compressió N/mm2

20 min

2

8

24 h

4

18

28 d

5

35

Per millorar l’adherència mecànica entre la peça i el morter, cal afegir en la base de la
peça, un morter cola. Aquest morter també ha de millorar les característiques de
treballabiliat, retenció d’aigua per exemple el ”Vat Gris” ciment cola de gran
adherència. Les característiques més rellevants serien: 2 h de treballabilitat, 30 min.
De temps per reajustar la peça. 0,5 N/ mm2 d’adherència inicial .
Juntes entre les peces. Per garantir la màxima perdurabilitat de la reparació, és
imprescindible segellar el paviment a través del tractament adequat de les seves
juntes, per evitar les prematures patologies que es produeixen en els morters de
base per la eventual presència de l’aigua. Per exemple. “Master Emaco T 907 Pavifix
Cem . Cal estendre per fases una beurada líquida seguint el procediment del
fabricant, e immediatament netejar a fons la peça per evitar les taques de la beurada.
Les juntes almenys han de ser de 4mm. d’ample i totalment enrasades.

Grau de dificultat en la col·locació

Generalitats.

Es tindrà especial cura en les trobades amb elements singulars de la urbanització, reixes, trapes,
evitant ganivets i evitant talls de peces de menys de 5 cm d’amplada.

En funció de les dimensions de les peces la seva manipulació serà més o menys dificultosa, la
seva col·locació requereixen un grau d’especialització amb mà d’obra qualificada i artesanal. Els
rendiments són mitjos.

Procediment de reparació de paviments de pedra (cas de ciutat vella, posada en
servei al cap de 24/48 h.)

La llosa de pedra sorrenca tipus compta amb pocs proveïdors. És recomanable reduir
l’amidament de les peces especials que en cas d’obres de reparació, manteniment i serveis, en
la pràctica dificulten la seva reposició.

Criteris.
1.
2.
3.
4.

Identificar les peces trencades o senceres que es trobin desenganxades de la base.
Definir àmbits per grups de peces, i alhora per fases per permetre la màxima
accessibilitat del carrer.
Iniciar el primer dels àmbits, acotant-lo amb tanques. Enretirant manualment les
peces afectades.
Repicar i enretirar el morter de la base i de les juntes amb les altres peces, sanejar
netejar i humectar convenientment la base i junta perimetral

En les obres de reposició de serveis de reparació i de manteniment la llosa presenta la dificultat
de la seva reposició que s’ha de realitzar amb les mateixes garanties que la seva col·locació
inicial. La deficient col·locació en les reparacions poden comprometre la perdurabilitat del
paviment.

Terminis de posada en servei
És important no trepitjar el paviment fins passades les 72 h. La beurada cal posar-la al final del
pany executat en la jornada de treball, essent aquesta part dels treballs la que garanteix el
segellat del paviment prevenint patologies.
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Es recomana respectar sempre almenys tres setmanes fins a l’enduriment dels materials
(formigó, morter, beurades) abans d’obrir el tram a la circulació rodada.
•

Especejament, rasants

La col·locació més habitual és a trencajunt, quan sigui possible i per tal de millorar el
comportament mecànic i els treballs de reparació de serveis, és aconsellable col·locar les línies
contínues perpendicularment al sentit de circulació i paral·leles a la traça de les instal·lacions.
Pel que fa a les diferències de rasant, la llosa, en funció de les seves dimensions s’adapta millor o
pitjor als canvis de pendents, per la formació de superfícies alabejades el millor són peces de
petites dimensions, o talls per canvi de plans entre carrers de gran diferència de pendent
longitudinal o transversal.
•

Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.

La possibilitat de tallar la peça amb serra de taula amb sistema antipols, fa possible la fàcil execució
de les trobades amb façanes i altres paviments. Els encontres amb escocells, vorades, s’han de
realitzar amb cura. L’encontre amb fanals i talls en corba no presenta grans complicacions, aquests
s’executaran girant la peça evitant ganivets i evitant talls de peces inferiors a 5 cm.
És molt important ajustar les trapes, embornals i escossells en el moment d’arribar amb la peça, no
abans. La col·locació d’elements de senyalització, bancs, fitons, etc., no té dificultat realitzat amb
màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un tall net i una trobada
perfecta.
•

Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.

Donat que no es pot trepitjar en 72 h, en obres de reurbanització, convé establir dues fases
paral·leles a façana. La pràctica demostra que no s’aprecia la junta longitudinal que separa les fases.
Convé, en general començar la col·locació de vorada o encintat a façana, ja que és la millor manera
de garantir l’encaix geomètric de la resta d’elements de la urbanització, escocells guals etc.
7.3. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
La reposició del paviment de llosa en cas de reparació i manteniment de companyies de serveis
tant en reparacions d’emergència com de noves xarxes es poden fer amb garanties en el present
cas de ferms rígids. Els pedaços es poden refer aconseguint prestacions equivalents a les inicials
protegint les noves zones pavimentades almenys durant tres setmanes. Per encaixar bé les noves
peces es pot jugar amb l’ample de junta o peces de dimensió lleugerament menor que les originals.
7.4. ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per pavimentar amb llosa sorrenca són les zones de casc antic, zones
monumentals i àmbits que requereixin grans qualitats de l’espai públic i d’integració amb els
edificis històrics construïts amb pedra sorrenca de Montjuïc.

7.5. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global, és a dir: formal-funcional, tècnic-econòmic, i reposició-manteniment,
la llosa dóna molt bons resultats quan es col·loca en les zones de pas exclusiu de vianants i quan
es tracta de peces de petites dimensions, amb la proporció de superfície i gruix adequada per
zones de trànsit de baixa intensitat. Dóna bon resultat quan es té especial cura en la seva execució i
reposició, en secció de ferm rígida amb les peces col·locades amb morter pastat de resistència 150
Kg/cm2 a truc de maceta i rejuntades amb beurada de ciment Portland per aconseguir un
comportament monolític. I quan s’han respectat els terminis abans del pas de vehicles.

principals.
ncipals.
Patologies pri
1234567-

Peces que es trenquen per pas de vehicles pesats, zones de parada i/o de gir.
Peces que es desenganxen de la base, però que es mantenen en el seu lloc
Peces que es desenganxen de la base per no respectar terminis d’enduriment dels
materials.
Peces trencades, enfonsades. (Acció de càrrega puntual forta.)
Desgast de la superfície, perdent adherència. (voreres molt velles o amb molt ús)
Junts de reparacions dels serveis.
Pulimentació de la superfície el que les converteix en lliscants.
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FITXA 8: PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA GENÈRIC
ÚS:
NORMATIVA A APLICAR

PAVIMENT
ÚS: PAVIMENT
UNE 22202-1:2011
UNE-ENE 1341:2002 RAJOLES DE PEDRA
NATURAL PEL SEU ÚS COM A PAVIMENT PER
EXTERIOR

PEÇA TIPUS:

LLOSA
SORRENCA
LLOSA
SORRENCA

PEÇA TIPUS:

PEDRA NATURAL

PEDRA NATURAL

TIPUS CUARCITA
MODEL

entre 60 i 30 cm de llarg
DIMENSIONS

BASALT
TRAVERTÍ

entre 40 i 10 cm d'amplada
entre 6 i 8 cm de gruix

Peça plana d’espessor reduït, de pedra natural de diferents tipus. Les peces de forma regular, quadrada o rectangular, de mides variables, amb recomanació de mides màximes 60x40 cm de 6-10 cm de gruix, amb la seva cara superior a tall de serra i amb acabat a tall
de serra buixardat, les cares laterals a tall de serra i la cara inferior a tall de serra buixardat o desbastat per millor adherència a la base.. Les lloses han de complir les condicions d’homogeneïtat, aspecte uniforme, net, sense escantonaments, de gra fi i uniforme i de
textura compacta. No ha de tenir esquerdes, pèls, nòduls, buits, zones meteoritzades, restes orgàniques ni altres defectes. Donaran un so clar al colpejar-les amb un martell.
El tipus de pedra a escollir estarà en el llistat d’admissibles, han d’acomplir els requeriments tècnics particulars i marcatge CE, no ser poroses, de fàcil neteja i no pulimentables.
DESCRIPCIÓFORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS
ACABAT SUPERFICIAL, CARA VISTA
A TALL DE SERRA / BUIXARDAT
FINA
TEXTURA
CARA INFERIOR
A TALL DE SERRA BUIXARDAT/ DESBASTAT
DIMENSIONS MÉS HABITUALS
entre 60 I 40 cm de llarg
entre 40 I 20 cm d'ample
entre 5 - 8-10-12 cm de gruix
PES ESPECÍFIC NET

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE
RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASIÓ
COEFICIENT D'ABSORCIÓ D'AIGUA MÀXIM
RESISTÈNCIA AL GEL-DESGLAÇ
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
PÈRDUA DE PES
RESISTÈNCIA A FLEXIÓ
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
RESISTÈNCIA CLIMÀTICA
RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS U.V.,
PRODUCTES DE NETEJA I A EFLORESCÈNCIES
REACCIÓ AL FOC

DIMENSIONALS
TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
TOLERÀNCIES
LONGITUD
AMPLADA
GRUIX
DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE DIAGONALS
CONCAU-CONVEXE: (Regla 2000 mm)

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I IDE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
DE
SOSTENIBILITAT
≥ 2,66 gr/cm3
ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1
≥ 800 Kg/cm2
Bona
M1 ≤ 6 mm
B ≤ 1,4%
≤ 1.0 Kg/m2
50 cm (fitxa pedrera)
D≤ 1.0 Kg/m2
≥ 80 Kg/cm2
Classe 3 Rd ≥ 45
Classe més exigent

PECES DE PEDRA RECICLADES I REUTILITZADES
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS

CLASSE 3 ± 2 mm
MARCAT R ± 2 mm
CLASSE 3 ± 2 mm
CLASSE 3, MARCAT L 2mm
Convexitat màxima 4 mm

Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
Amb tractament superficial es pot
aconseguir activitat fotocatalítica del
paviment natural, millora l'autoneteja.
SI. Sobretot en peces especials cal facilitar el
reaprofitament
≥ 0.25%
Si
De difícil replicabilitat. Per garantirla es
defineixen les característiques específiques
de la pedra**

Resistent
Resistent

CARACTERÍSTIQUES
D'EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
LES LLOSES HAN DE COMPLIR LES CONDICIONS D’HOMOGENEÏTAT, DE GRA FI I UNIFORME I DE TEXTURA COMPACTA. NO HAN DE TENIR ESQUERDES, PÈLS, NÒDULS, ZONES
METEORITZADES NI RESTES ORGÀNIQUES I S'HAN DE SUBMINISTRAR SENSE ACANTONAMENTS, NI ALTRES DEFECTES, NETES I SENSE POLS.
LES PECES S'HUMECTARAN AMB IMMERSIÓ EN AIGUA, ES RECOMANA TREURE-LES ABANS DE LA SEVA COL·LOCACIÓ. LES PECES HAN DE TENIR LA HUMITAT NECESSÀRIA PER TAL QUE NO
ABSORBEIXIN L'AIGUA DEL MORTER.
COL·LOCACIÓ : A TRUC DE MACETA AMB REGLE D'1 M. AMB MORTER PASTAT DE CIMENT PORTLAND, AMB DOSIFICACIÓ 1:3, DE GRUIX ENTRE 2 i 3 CM AMB UN MÀXIM DE 3 CM, , M160 A TOTES LES ZONES. PREVI A LA SEVA COL·LOCACIÓ S'IMPRIMIRÀ LA BASE AMB CIMENT COLA. TOTES LES PECES ESTARAN AL MATEIX PLA.
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU": NO SERIEN ADMISSIBLES PECES < DE 3 CM, PECES EN FORMA DE "L", NI PECES IRREGULARS, EXCEPTE EN ENTREGA EN FAÇANES. L'ENTREGA
ALS ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ ES REALITZARÀ TALLANT LES PECES AMB RADIAL I S'ADAPTARAN A LA GEOMETRIA DELS ELEMENTS. PER SOLUCIONAR ELS GANIVETS NO SERAN
ADMISSIBLES LES PECES TRIANGULARS, ES GIRARAN LES ÚLTIMES PECES SEGONS CROQUIS 1.
L'ENTREGA ALS ELEMENTS MODULATS D'URBANITZACIÓ ES REALITZARÀ SEMPRE AJUSTANT ELS ESCOCELLS, LES TRAPES, ARQUETES, EMBORNALS, ETC. EN EL MOMENT D'ARRIBAR AMB LA
PEÇA SENCERA, CAL REBUTJAR ELS RETALLS DE PECES AL VOLTANT D'AQUESTS ELEMENTS.
JUNTS I REJUNTATS: LES PECES HAN D'ESTAR COL·LOCADES AMB UNA JUNTA DE 3 MM BEN ALINEADES. PEL SEGELLAT DEL PAVIMENT, LES JUNTES ES REOMPLIRAN AMB BEURADA
LÍQUIDA DE PAVIFIX. AMB EL POSTERIOR RENTAT I NETEJA. AMB AIGUA SENSE PRESSIÓ, PER EVITAR L'ARRIBADA D'AIGUA A LES CAPES DE BASE I EVITAR EL DETERIORAMENT PER L'ACCIÓ
DE L'AIGUA A TRAVÉS DE LA JUNTA.
LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT I NETEJA DE LA BEURADA. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES
AQUESTES 72 H. L'OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES NO ES PODRÀ REALITZAR FINS AL MENYS PASSADES TRES SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT.
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS
S'INDICA AL CROQUIS 2.
ALTRES
RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ, SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
I FERM
ALTRES
RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ,
SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
I FERM
REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i
anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
Formació de la base de 20 cm de formigó en massa HM-20
En cas d'existir encintats o vorada, les peces es començaran a col·locar pel costat de la
vorada amb peces senceres en direcció a la façana.

REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
PER PAS
SERVEIS
REPOSICIONS
PASDE
DE
SERVEIS
LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.
En rases de serveis i reparacions puntuals s'utilitzarà peça de mides menors.

**IDENTIFICACIÓ DE LES PEDRES
· Nom petrogràfic de la pedra (segons la
norma UNE-EN 12047)

· Nom comercial de la pedra
· Color Ral

CONDICIONS
GENERALS II TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ
PENDENT TRANSVERSAL
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ

Màxim 2%
Nivell ± 10mm
Planor: 4mm / 2mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm

OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar fàcilment amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua,
possibilitant un tall net i una trobada perfecta.
Es recomana que en els projectes constructius es defineixi el detall de l'especejament,
canvis de sentit de les peces, peces amb mides especials. Caldria definir els tractament
específic a les cruïlles.
ZONA DE GUALS AMB PECES DE MÉS GRUIX: En les zones d'ús de vianants on existeixin
accessos de vehicles (pàrquings d'ús intensiu, benzineres, zones de càrrega i descàrrega)
les peces han de tenir el gruix adequat al seu ús.

· El nom i l'adreça del proveïdor
· Característiques superficials visuals:

· El Nom i localització de la pedrera
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8. PAVIMENTS DE LLOSA DE PEDRA NATURAL ALTRES TIPUS
5.
8.1. DESCRIPCIÓ.

6.

Peça plana de gruix reduït, de pedra natural de diferents tipus. Les peces de forma regular,
quadrada o rectangular, de mides variables, amb recomanació de mides màximes 60x40 cm de 610 cm de gruix, amb la seva cara superior a tall de serra i amb acabat a tall de serra buixardat, les
cares laterals a tall de serra i la cara inferior a tall de serra buixardat o desbastat.
Les lloses han de complir les condicions d’homogeneïtat, aspecte uniforme, net, sense
escantonaments, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No ha de tenir esquerdes, pèls, nòduls,
buits, zones meteoritzades, restes orgàniques ni altres defectes. Donaran un so clar al colpejar-les
amb un martell.
El tipus de pedra a escollir estarà en el llistat d’admissibles, han d’acomplir els requeriments tècnics
particulars i marcatge CE, no ser poroses, de fàcil neteja i no pulimentables.

7.

8.2. RECOMANACIONS
RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
•

Secció constructiva. Bases.

S’adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat de l’Ajuntament, en principi la
secció genèrica de vial serà de 20 cm de tot-u compactat al 98 % del proctor modificat sobre una
esplanada compactada al 95 % del proctor modificat, 20 cm de formigó en massa HM-20, morter M160 pastat entre 2 i 3 cm i la peça.
•

8.

Tècniques de col·locació

La llosa es col·locarà a trenca junt (amb junts màxims de 3 mm). Per millorar l’adherència s’aplicarà
ciment cola en tota la superfície de la base, es col·locarà a truc de maceta sobre 2/3 cm de morter
pastat garantint un recolzament òptim de la peça, cal controlar de no sobrepassar el gruix i
consistència del morter. Les lloses s’humectaran previ a la seva col·locació. Els junts s’han de
segellar totalment amb beurada especial pavifix, per aconseguir un comportament monolític i
evitar les filtracions d’aigua cap a la base. La beurada es col·locarà sobre el pany executat en el dia.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
Es tindrà especial cura en les trobades amb elements singulars de la urbanització, reixes, trapes,
evitant ganivets i evitant talls de peces de menys de 5 cm d’amplada.

reparació
Procediment de repara
ció de paviments de pedra (cas de ciutat vella, posada en
servei al cap de 24/48 h.)
Criteris.
1.
2.
3.
4.

Identificar les peces trencades o senceres que es trobin desenganxades de la base.
Definir àmbits per grups de peces, i alhora per fases per permetre la màxima
accessibilitat del carrer.
Iniciar el primer dels àmbits, acotant-lo amb tanques. Enretirant manualment les
peces afectades.
Repicar i enretirar el morter de la base i de les juntes amb les altres peces, sanejar
netejar i humectar convenientment la base i junta perimetral

•

Ajustar si cal la nova peça a les mides del pedaç, de forma que les juntes siguin al
menys de 4 mm. Humectar la peça .
Estendre una capa continua de morter d’enduriment ràpid en la totalitat de la base
entre 1 i 2 cm. per exemple: “Lampocem”. Ciment d’alta resistència amb additius
amb les següents característiques: Anti-retracció, enduriment ràpid uns 3 min. Altes
resistències mecàniques a partir de les 3 hores.
Temps

Flexió N/mm2

Compressió N/mm2

20 min

2

8

24 h

4

18

28 d

5

35

Per millorar l’adherència mecànica entre la peça i el morter, cal afegir en la base de la
peça, un morter cola. Aquest morter també ha de millorar les característiques de
treballabiliat, retenció d’aigua per exemple el ”Vat Gris” ciment cola de gran
adherència. Les característiques més rellevants serien: 2 h de treballabilitat, 30 min.
De temps per reajustar la peça. 0,5 N/ mm2 d’adherència inicial .
Juntes entre les peces. Per garantir la màxima perdurabilitat de la reparació, és
imprescindible segellar el paviment a través del tractament adequat de les seves
juntes, per evitar les prematures patologies que es produeixen en els morters de
base per l’eventual presència de l’aigua. Per exemple. “Master Emaco T 907 Pavifix
Cem . Cal estendre per fases una beurada líquida seguint el procediment del
fabricant, e immediatament netejar a fons la peça per evitar les taques de la beurada.
Les juntes almenys han de ser de 4mm. d’ample i totalment enrasades.

Grau de dificultat en la col·locació

Generalitats.
En funció de les dimensions de les peces la seva manipulació serà més o menys dificultosa, la
seva col·locació requereixen un grau d’especialització amb mà d’obra qualificada i artesanal. Els
rendiments són mitjos.
La llosa de pedra natural té un alt cost, per tant és recomanable reduir l’amidament de les
peces especials que en cas d’obres de reparació, manteniment i serveis, en la pràctica dificulten
la seva reposició.
En les obres de reposició de serveis de reparació i de manteniment la llosa presenta la dificultat
de la seva reposició que s’ha de realitzar amb les mateixes garanties que la seva col·locació
inicial. La deficient col·locació en les reparacions poden comprometre la perdurabilitat del
paviment.

Terminis de posada en servei
És important no trepitjar el paviment fins passades les 72 h. La beurada cal posar-la al final del
pany executat en la jornada de treball, essent aquesta part dels treballs la que garanteix el
segellat del paviment prevenint patologies.
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Es recomana respectar sempre al menys tres setmanes fins l’enduriment dels materials
(formigó, morter, beurades) abans d’obrir el tram a la circulació rodada.
•

Especejament, rasants

La col·locació més habitual és a trencajunt, quan sigui possible i per tal de millorar el
comportament mecànic i els treballs de reparació de serveis, és aconsellable col·locar les línies
contínues perpendicularment al sentit de circulació i paral·leles a la traça de les instal·lacions.
Pel que fa a les diferències de rasant, la llosa, en funció de les seves dimensions s’adapta millor o
pitjor als canvis de pendents, per la formació de superfícies alabejades el millor són peces de
petites dimensions, o talls per canvi de plans entre carrers de gran diferència de pendent
longitudinal o transversal.
•

Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.

La possibilitat de tallar la peça amb serra de taula amb sistema antipols, fa possible la fàcil execució
de les trobades amb façanes i altres paviments. Els encontres amb escocells, vorades, s’han de
realitzar amb cura. L’encontre amb fanals i talls en corba no presenta grans complicacions, aquests
s’executaran girant la peça evitant ganivets i evitant talls de peces inferiors a 5 cm.
És molt important ajustar les trapes, embornals i escocells en el moment d’arribar amb la peça, no
abans. La col·locació d’elements de senyalització, bancs, fitons, etc, no té dificultat realitzat amb
màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un tall net i una trobada
perfecta.
•

Fases d’obra, ordre
ordre de col·locació, replanteig.

Donat que no es pot trepitjar en 72 h, en obres de reurbanització, convé establir dos fases
paral·leles a façana. La pràctica demostra que no s’aprecia la junta longitudinal que separa les fases.
Convé, en general començar la col·locació de vorada o encintat a façana, ja que és la millor manera
de garantir l’encaix geomètric de la resta de elements de la urbanització, escocells guals etc.
8.3. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
La reposició del paviment de llosa en cas de reparació i manteniment de companyies de serveis
tant en reparacions d’emergència com de noves xarxes es poden fer amb garanties en el present
cas de ferms rígids. Els pedaços es poden refer aconseguint prestacions equivalents a les inicials
protegint les noves zones pavimentades almenys durant tres setmanes. Per encaixar bé les noves
peces es pot jugar amb l’ample de junta o peces de dimensió lleugerament menor que les originals.
8.4. ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per pavimentar amb llosa de pedra són les zones a singularitzar de casc
antic de barri o en projectes específics, zones monumentals i àmbits que requereixin grans
qualitats de l’espai públic i d’integració amb els edificis històrics construïts amb pedra.
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8.5. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global, és a dir: formal-funcional, tècnic-econòmic, i reposició-manteniment,
la llosa dóna molt bons resultats quan es col·loca en les zones de pas exclusiu de vianants i quan
es tracta de peces de petites dimensions, amb la proporció de superfície i gruix adequada per
zones de transit de baixa intensitat. Dóna bon resultat quan es té especial cura en la seva execució i
reposició, en secció de ferm rígida amb les peces col·locades amb morter pastat de resistència 150
Kg/cm2 a truc de maceta i rejuntades amb beurada de ciment Portland per aconseguir un
comportament monolític. I quan s’han respectat els terminis abans del pas de vehicles.

Patologies principals.
1234567-

Peces que es trenquen per pas de vehicles pesats, zones de parada i/o de gir.
Peces que es desenganxen de la base, però que es mantenen en el seu lloc
Peces que es desenganxen de la base per no respectar terminis d’enduriment dels
materials.
Peces trencades, enfonsades. (Acció de càrrega puntual forta.)
Desgast de la superfície, perdent adherència. (voreres molt velles o amb molt ús)
Junts de reparacions dels serveis.
Pulimentació de la superfície el que les converteix en lliscants.
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FITXA 9: PAVIMENTS DE LLAMBORDA GRANÍTICA

PAVIMENT
ÚS: PAVIMENT
UNE- 1342:2003
NORMATIVA ESPECÍFICA A
LLAMBORDES DE PEDRA NATURAL PER ÚS
APLICAR
COM A PAVIMENT. Requisits i mètodes d'assaig.

ÚS:

PEÇA TIPUS:

PEÇA TIPUS:

LLAMBORDA
GRANÍTICA
LLAMBORDA
GRANÍTICA
MODEL GRIS QUINTANA

PEDRA

PEDRA
12*12*8
DIMENSIONS 18x9x12 (plec bcn)
10x8x10 (plec bcn)

Peça de pedra natural de granit gris quintana de mides 12x18x8cm amb la seva cara superior plana a tall de serra, amb acabat flamejat, les cares laterals a tall de serra i la cara inferior rugosa -recomanat tall a cisalla- o a tall de serra flamejat, per millorar la seva
adherència en la base. Les llambordes han de complir les condicions d’homogeneïtat, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No ha de tenir esquerdes, pèls, nòduls, zones meteoritzades ni restes orgàniques. Donaran un so clar al colpejar-les amb un martell.
DESCRIPCIÓ FORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS
ACABAT SUPERFICIAL, CARA VISTA A TALL DE SERRA I ACABAT FLAMEJAT
TEXTURA FINA
CARA INFERIOR A CISALLA
DIMENSIONS MÉS HABITUALS entre 20 i 10 cm de llarg
entre 12 i 8 cm d'ample
entre 12 i 8 cm de gruix

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
DIMENSIONALS
TOLERÀNCIES

LONGITUD
AMPLADA
GRUIX
DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE DIAGONALS
CONCAU-CONVEXE: (Regla 800 mm)

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO
PES ESPECÍFIC NET ≥ 2,66 gr/cm3
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ ≥ 1.300 Kg/cm2
Bona. Sotmesos els llambordins a 20 cicles
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA
RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE
de congelació no presenten esquerdes ni
RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASIÓ < 1,3 mm
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS
COEFICIENT D'ABSORCIÓ D'AIGUA MÀXIM B ≤ 1,4%
RESISTÈNCIA AL GEL-DESGLAÇ ≤ 1.0 Kg/m2
COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I EMISSIONS
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 50 cm
Peça de llamborda
PÈRDUA DE PES D≤ 1.0 Kg/m2
Paviment de llamborda inclou morter
RESISTÈNCIA A FLEXIÓ ≥ 80 Kg/cm2
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT Classe 3 Rd ≥ 45
RESISTÈNCIA CLIMÀTICA Classe més exigent
RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS U.V.,
Resistent
PRODUCTES DE NETEJA I A EFLORESCÈNCIES
REACCIÓ AL FOC Resistent

± 2 mm
± 2 mm
± 2 mm
L 2mm
0.8 mm ® 2 mm

≥ 0.25%

Si
Fins a l'actualitat replicable

( cost energètic per m2)
12,88 kWh, 5,15 Kg de CO2
28,62 kWh, 16,03 Kg de CO2

CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
LES LLAMBORDES HAN DE COMPLIR LES CONDICIONS D’HOMOGENEÏTAT, DE GRA FI I UNIFORME I DE TEXTURA COMPACTA. NO HAN DE TENIR ESQUERDES, PÈLS, NÒDULS, ZONES
METEORITZADES NI RESTES ORGÀNIQUES I S'HAN DE SUBMINISTRAR SENSE ESCANTONAMENTS, NI ALTRES DEFECTES, NETES I SENSE POLS.
LES PECES S'HUMECTARAN AMB IMMERSIÓ EN AIGUA, ES RECOMANA TREURE-LES ABANS DE LA SEVA COL·LOCACIÓ. LES PECES HAN DE TENIR LA HUMITAT NECESSÀRIA PER TAL QUE NO
COL·LOCACIÓ : A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE CIMENT PORTLAND, M-160, AMB DOSIFICACIÓ 1:3, DE GRUIX ENTRE 2 i 3 CM AMB UN MÀXIM DE 3 CM, CAL PICAR-LES
MOLT BÉ PER ASSENTAR-LES SOBRE MORTER GARANTINT UN RECOLZAMENT ÒPTIM, ES TREBALLARÀ AMB REGLE D'1 M I TOTES LES PECES ESTARAN AL MATEIX PLÀ.
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU": NO S'ADMETEN PECES < DE 15 CM, PECES EN FORMA DE "L", PECES TRIANGULARS, NI PECES IRREGULARS, PER FORMACIÓ DE GANIVETS ES
GIRARÀ LA PEÇA, (EXEMPLE GRÀFIC). L'ENTREGA ALS ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ ES REALITZARÀ TALLANT LES PECES AMB RADIAL I S'ADAPTARAN A LA GEOMETRIA DELS ELEMENTS.
L'ENTREGA ALS ELEMENTS MODULATS D'URBANITZACIÓ ES REALITZARÀ SEMPRE AJUSTANT ELS ESCOCELLS, LES TRAPES, ARQUETES, EMBORNALS, ETC. EN EL MOMENT D'ARRIBAR AMB LA
PEÇA. NO S'ADMETEN RETALLS DE PECES AL VOLTANT D'AQUESTS ELEMENTS.
JUNTS I REJUNTATS: LES PECES HAN D'ESTAR COL·LOCADES AMB JUNTA INFERIOR O IGUAL A 3 MM I PERFECTAMENT ALINEADES.
PEL SEGELLAT DEL PAVIMENT LES JUNTES ES REOMPLIRAN AMB BEURADA LÍQUIDA PAVIFIX. AMB EL POSTERIOR RENTAT I NETEJA AMB AIGUA SENSE PRESSIÓ.
LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT I NETEJA DE LA BEURADA. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES
AQUESTES 72 H. L'OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES NO ES PODRÀ REALITZAR FINS AL MENYS PASSADES TRES SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT.
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS
EN GENERAL LES PECES ES COMENÇARAN A COL·LOCAR PEL COSTAT DE LA VORADA AMB PECES SENCERES, CAP A LA FAÇANA.
ALTRES
RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ, SECCIÓ
I FERM
ALTRES
RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ,
SECCIÓCONSTRUCTIVA
CONSTRUCTIVA
I FERM
REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i
anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
LLAMBORDA ≥12 CM DE GRUIX :Formació de la base de 20cm de formigó en massa HM20/B/I.
LLAMBORDA DE 8-10 CM DE GRUIX: Formació de la base de 22cm de formigó en massa

CONDICIONS
GENERALS II TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ

REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
SERVEIS
REPOSICIONS
PERPAS
PASDE
DE
SERVEIS

OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ

LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.

PENDENT TRANSVERSAL Màxim 2%
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ Nivell ± 12mm
Planor: 5mm / 3mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar fàcilment amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua,
possibilitant un tall net i una trobada perfecta.
Es recomana que en els projectes constructius es defineixin les zones de canvi de sentit
dels paviment, així com els detalls de trobades i especejament en situacions singulars o de
geometria difícil.
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9. PAVIMENTS DE LLAMBORDA DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA
amb les següents característiques: Anti-retracció, enduriment ràpid uns 3 min. Altes
resistències mecàniques a partir de les 3 hores.

9.1. DESCRIPCIÓ.
Peça de pedra natural de granit gris quintana de mides 12x18x8cm (la més habitual que es col·loca
actualment) amb la seva cara superior plana a tall de serra, amb acabat flamejat, les cares laterals a
tall de serra i la cara inferior rugosa -recomanat tall a cisalla- o a tall de serra flamejat, per millorar la
seva adherència en la base.
Les llambordes han de complir les condicions d’homogeneïtat, de gra fi i uniforme i de textura
compacta. No ha de tenir esquerdes, pèls, nòduls, zones meteoritzades ni restes orgàniques.
Donaran un so clar al colpejar-les amb un martell.
7.
9.2. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
•

Secció constructiva. Bases.

S’adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat de l’Ajuntament, en principi la
secció genèrica de vial serà de 15 cm de tot-u compactat al 98 % del PM sobre una esplanada
compactada al 95 % del PM,20 cm de formigó en massa HM-20, morter pastat entre 2 i 3 cm i la
peça..
•

8.

Tècniques de col·locació

La llamborda es col·locarà a trencajunt (amb junts màxims de 8 mm), a truc de maceta sobre 2/3 cm
de morter pastat de resistència 150 kg/cm2 garantint un suport òptim, cal controlar no sobrepassar
el gruix i consistència del morter. Les llambordes s’humectaran previ a la seva col·locació . Els junts
s’han de segellar totalment amb la corresponent beurada especial de pavifix per aconseguir un
comportament monolític i evitar les filtracions d’aigua cap a la base. La beurada es col·locarà sobre
el pany executat en el dia. La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
Les trobades amb elements singulars de la urbanització, reixes, trapes, s’executaran girant la peça
evitant ganivets i evitant talls de peces de menys de 5 cm d’amplada.

Procediment de reparació de paviments de llamborda de pedra natural granítica
(posada en servei al cap de 24/48 h.)
Criteris.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificar les peces trencades o senceres que es trobin desenganxades de la base.
Definir àmbits per grups de peces, i alhora per fases per permetre la màxima
accessibilitat del carrer.
Iniciar el primer dels àmbits, acotant-lo amb tanques. Enretirant manualment les
peces afectades.
Repicar i enretirar el morter de la base i de les juntes amb les altres peces, sanejar
netejar i humectar convenientment la base i junta perimetral
Ajustar si cal la nova peça a les mides del pedaç, de forma que les juntes siguin
almenys de 4 mm. Humectar la peça .
Estendre una capa continua de morter d’enduriment ràpid en la totalitat de la base
entre 1 i 2 cm. per exemple: “Lampocem”. Ciment d’alta resistència amb additius

•

Temps

Flexió N/mm2

Compressió N/mm2

20 min

2

8

24 h

4

18

28 d

5

35

Per millorar l’adherència mecànica entre la peça i el morter, cal afegir en la base de la
peça, un morter cola. Aquest morter també ha de millorar les característiques de
treballabiliat, retenció d’aigua per exemple el ”Vat Gris” ciment cola de gran
adherència. Les característiques més rellevants serien: 2 h de treballabilitat, 30 min.
De temps per reajustar la peça. 0,5 N/ mm2 d’adherència inicial .
Juntes entre les peces. Per garantir la màxima perdurabilitat de la reparació, es
imprescindible segellar el paviment a traves del tractament adequat de les seves
juntes, per evitar les prematures patologies que es produeixen en els morters de
base per l’eventual presència de l’aigua. Per exemple. “Master Emaco T 907 Pavifix
Cem . Cal estendre per fases una beurada líquida seguint el procediment del
fabricant, e immediatament netejar a fons la peça per evitar les taques de la beurada.
Les juntes almenys han de ser de 4mm. d’ample i totalment enrasades.

Grau de dificultat en la col·locació

Generalitats.
Es tracta de peces de manipulació fàcil, però que requereixen un alt grau d’especialització amb
mà d’obra molt qualificada i artesanal. Els rendiments són molt baixos pel que resulta un
paviment d’alt cost. Per carrers i zones de trànsit rodat no s’aconsella la col·locació de les
llambordes sobre llit de sorra, formant ferms flexibles. Aquesta tècnica de col·locació és
exclusiva per zones de vianants i en parcs.
La llamborda de granit compta amb molts proveïdors. És recomanable reduir l’amidament de
les peces especials que en cas d’obres de reparació, manteniment i serveis, en la pràctica
dificulten la seva reposició. En les obres de reposició de serveis de reparació i de manteniment
la llamborda presenta la dificultat de la seva reposició que s’ha de realitzar amb les mateixes
garanties que la seva col·locació inicial, amb personal altament qualificat. La deficient
col·locació en les reparacions poden comprometre la perdurabilitat del paviment.

Terminis de posada en servei
Es important no trepitjar el paviment fins passades les 72 h. La beurada cal posar-la al final del
pany executat en la jornada de treball, essent aquesta part dels treballs la que garanteix el
segellat del paviment prevenint patologies més propis de la resta de paviments de peça.
Es recomana respectar sempre almenys tres setmanes d’enduriment dels materials (formigó,
morter, beurades) abans d’obrir el tram a la circulació rodada.
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Especejament, rasants

La col·locació normal és en trencajunt. En quant a les diferències de rasant, la llamborda s’adapta
molt bé als canvis de pendents i la formació de superfícies alabejades, entre carrers de gran
diferència de pendent longitudinal o transversal.
•

Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.

La possibilitat de tallar la peça amb dificultat mitjana amb radial o millor amb serra de taula amb
sistema antipols, fa possible la fàcil execució de les trobades amb façanes i altres paviments. Els
trobaments amb escocells, vorades, s’han de realitzar amb cura. L’encontre amb fanals i talls en
corba presenta una certa complicació, aquests s’executaran girant la peça evitant ganivets i evitant
talls de peces inferiors a 5 cm.
És molt important ajustar les trapes, embornals i escocells en el moment d’arribar amb la peça, no
abans. La col·locació d’elements de senyalització, bancs, fitons, etc., té una certa dificultat, amb
màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un tall net i una trobada
perfecta.
•

Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.
•
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament (base de formigó)
•
Col·locació de la base de morter de 2/3 cm, no sobrepassar aquest gruix.
•
Humectació i col·locació de la peça de llamborda.
•
Compactació de la superfície.
•
Humectació de la superfície
•
Rebliment dels junts amb beurada de ciment
•
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents, no trepitjar en 48/72 h
per vianants
•
Es recomana esperar mínim 10 dies i millor dues setmanes abans de pas de vehicles.

9.3. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
La reposició del paviment de llamborda en cas de reparació i manteniment de companyies de
serveis tant en reparacions d’emergència com de noves xarxes es poden fer amb garanties en el
present cas de ferms rígids. Té l’inconvenient que són de demolició lenta i costosa, són molt
sorollosos amb molèsties pels veïns. Els pedaços es poden refer aconseguint prestacions
equivalents a les inicials protegint les noves zones pavimentades al menys durant 10 dies. Per
encaixar bé les noves peces es pot jugar amb l’ample de junta.
9.4. ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per pavimentar amb llamborda granítica son les zones de casc antic,
zones monumentals i àmbits que requereixin grans qualitats de l’espai públic.
9.5. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global es a dir: formal-funcional, tècnic-econòmic, i reposició-manteniment, la
llamborda de 12x18x8/10 dóna molt bons resultats quan es té especial cura en la seva execució i

reposició, en secció de ferm rígida amb les peces col·locades amb morter pastat de resistència 150
Kg/cm2 a truc de maceta i rejuntades amb beurada de ciment Portland per aconseguir un
comportament monolític. I quan s’han respectat els terminis abans del pas de vehicles.
Patologies principals.
123456-

Peces que es trenquen per pas de vehicles pesats, zones de parada i/o de gir.
Peces que es desenganxen de la base, però que es mantenen en el seu lloc
Peces que es desenganxen de la base per no respectar terminis d’enduriment dels
materials.
Peces trencades, enfonsades. (Acció de càrrega puntual forta.)
Desgast de la superfície, perdent adherència. (voreres molt velles o amb molt ús)
Junts de reparacions de serveis.
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FITXA 10.1: PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA PER XARXA BÀSICA
ÚS:

PAVIMENT
CONTINU
PAS
VEHICLES
ÚS: PAVIMENT
CONTINU
PAS
VEHICLES

NORMATIVA
ESPECÍFICA A APLICAR

UNE-EN 13108-1 Mezclas bituminosas. Especificaciones
de materiales. Part 1: Hormigón asfáltico.
UNE-EN 13108-2 Mezclas bituminosas. Especificaciones
de materiales. Parte 2: Mezclas bituminosas para capas
delgadas.
UNE-EN 13108-7 Mezclasbituminosas. Especificaciones
de materiales. Parte 7: Mezclasbituminosas drenantes.
PG-3

TIPUS:

MESCLA BITUMINOSA
MESCLA BITUMINOSA

CAPES

CAPES

Capa trànsit 3 cm BBTM 11A BM-3C
Capa intermitja 7cm AC16 bin S B 60/70
XARXA BÀSICA

PAQUET DE MESCLES BITUMINOSES
Capa intermitja 8cm AC22 base G B60/70
GRUIX TOTAL AGLOMERAT 18 CM

Paviment de mescla bituminosa en calent amb betum modificat i àrid granític. Estesa d’amunt una base de formigó, amb maquinària especialitzada i posada en obra completament mecanitzada. Aquests paviments està format per varies capes d’aglomerat. Les
capes inferiors dels paviments estaran formades per un 10% de material precedent de reciclat d’aglomerats. Per a capes de rodament del tipus D i S aquest material representarà un 5% de la mescla, mentre que per a capes de tipus F serà un 2%. Pel paviment de la
xarxa bàsica municipal, s'adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat: 30 cm de base de tot-u compactat al 98% del PM, sobre una esplanada compactada al 95% del PM. A continuació una capa base de 22 cm de gruix de formigó en massa HM20. El procés constructiu d'aplicació de les mescles consisteix en l'aplicació del primer reg d'imprimació, a continuació les dues capes intermèdies compactades al 97 % Marshall, finalment s'aplica el reg adherència i s'executa la capa de trànsit, compactada al 97%
de la densitat Marshall.
DESCRIPCIÓFORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS
TIPUS D'ÀRID
ACABAT SUPERFICIAL
TEXTURA
CARA INFERIOR

GRANÍTICS
HOMOGENI I SENSE SEGREGACIONS
UNIFORME
RUGOSA

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
DIMENSIONALS
TOLERÀNCIES
GRUIX CAPA TRÀNSIT ± 10 mm
GRUIX CAPA INTERMÈDIA ± 15 mm
CONCAU-CONVEXE: (regla de 3000 mm) convexitat màxima 5.0 mm

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
PES ESPECÍFIC
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (ó càrrega
màxima puntual de trencament)
Adherència
RESISTÈNCIA AL RODAMENT
RESISTÈNCIA A LA FATIGA
ELÀSTICAMENT
RESISTÈNCIA A DEFORMACIONS PLÀSTIQUES
RESISTÈNCIA A L'AIGUA
RESISTÈNCIA AL POLS
RESISTÈNCIA ALS ÀCIDS
RESISTÈNCIA A LES SALS
RESISTÈNCIA ALS OLIS I COMBUSTIBLES

≥ 2,3 gr/cm3
8kN- 814 Kg
Bona
Resistent
Resistent
Estable
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
No resistent

ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1 Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
mínim ≥ 5%
Alt ≥ 15%
Mig >5% àrid reciclat < 15%
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO mínim ≥ 0.25%
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA Si
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS Si
COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I EMISSIONS 87 Kwh, 38 Kg de CO2
INCORPORACIÓ D'ÀRID RECICLAT CAPA BASE

CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
EN LES CAPES INTERMITGES ES PODEN UTILITZAR ÀRIDS CALCARIS, PER ABARATIR EL COST.
L'ÀRID DE LA CAPA DE TRÀNSIT ÉS GRANÍTIC.
LA PAVIMENTACIÓ DE CARRERS ES REALITZARÀ PER TRAMS EXECUTANT TOTA L'AMPLADA EVITANT ELS JUNTS. EN LES CRUÏLLES EL FINAL DE L'AGLOMERAT COINCIDIRÀ AMB ELS PASSOS
DE VIANANTS O ALTRES MARQUES VIALS PER TAL DE DISSIMULAR ELS JUNTS
ELS PUNTS SINGULARS, TROBADA DE L'AGLOMERAT AMB FANALS, TRAPES DE SERVEIS I ELEMENTS D'URBANITZACIÓ, I EN PUNT ESTRETS ES TINDRÀ ESPECIAL CURA I S'EXECUTARÀ A MÀ,
SI ES EL CAS, I AMB PRECAUCIÓ.
SECCIÓCONSTRUCTIVA
CONSTRUCTIVA FERM
SECCIÓ
FERM
Subbase
Base
Reg imprimació
Capa intermèdia
Reg adherència
Capa intermèdia
Reg adherència
Capa trànsit

20cm granular tot-ù 98 % PM
22cm base formigó HM-20
1 o 2 capes de G12 – S20
BM3-c

CONDICIONS
GENERALSII TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ
PENDENT TRANSVERSAL Màxim 2%
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ Nivell ± 10mm
Planor: 4mm / 2mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm

F-10, D12, F-8

REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
PER PAS
SERVEIS
REPOSICIONS
PASDE
DE
SERVEIS

LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.
lA REPOSICIÓ DE LA BASE DE LA MESCLA BITUMINOSA En les rases de serveis, es realitzarà a
tall de disc amb sobreample.

OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar fàcilment amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua,
possibilitant un tall net i una trobada perfecta.
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FITXA 10.2: PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA PER XARXA LOCAL

ÚS:

PAVIMENT
CONTINU
PAS
VEHICLES
ÚS: PAVIMENT
CONTINU
PAS
VEHICLES

UNE-EN 13108-1 Mezclasbituminosas. Especificaciones de
materiales. Parte 1: Hormigón asfáltico.
UNE-EN 13108-2 Mezclas bituminosas. Especificaciones
NORMATIVA ESPECÍFICA
de materiales. Parte 2: Mezclas bituminosas para capas
A APLICAR delgadas.
UNE-EN 13108-7 Mezclasbituminosas. Especificaciones de
materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes.

TIPUS:

MESCLA BITUMINOSAMESCLA BITUMINOSA

CAPES

CAPES

Capa trànsit 5 cm AC 16 surf D B60/70
XARXA BÀSICA

PAQUET DE MESCLES BITUMINOSES

Capa intermitja 7cm AC22 base S B60/70
GRUIX TOTAL AGLOMERAT 12 CM

Paviment de mescla bituminosa en calent amb betum modificat i àrid granític. Estesa d’amunt una base de formigó, amb maquinària especialitzada i posada en obra completament mecanitzada. Aquests paviments està format per varies capes d’aglomerat. Les capes
inferiors dels paviments estaran formades per un 10% de material precedent de reciclat d’aglomerats. Per a capes de rodament del tipus D i S aquest material representarà un 5% de la mescla, mentre que per a capes de tipus F serà un 2%. Pel paviment de la xarxa
bàsica municipal, s'adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat: 30 cm de base de tot-u compactat al 98% del PM, sobre una esplanada compactada al 95% del PM. A continuació una capa base de 22 cm de gruix de formigó en massa HM-20. El
procés constructiu d'aplicació de les mescles consisteix en l'aplicació del primer reg d'imprimació, a continuació la capa intermitja compactada al 97 % Marshall, finalment s'aplica el reg adherència i s'executa la capa de trànsit, compactada al 97% de la densitat Marshall.
DESCRIPCIÓFORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS

TIPUS D'ÀRID
ACABAT SUPERFICIAL
TEXTURA
CARA INFERIOR

GRANÍTICS
HOMOGENI I SENSE SEGREGACIONS
UNIFORME
RUGOSA

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
DIMENSIONALS
TOLERÀNCIES
GRUIX CAPA TRÀNSIT ± 10 mm
GRUIX CAPA INTERMÈDIA ± 15 mm
CONCAU-CONVEXE: (regla de 3000 mm) convexitat màxima 5.0 mm

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
PES ESPECÍFIC
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (ó càrrega
màxima puntual de trencament)
Adherència
RESISTÈNCIA AL RODAMENT
RESISTÈNCIA A LA FATIGA
ELÀSTICAMENT
RESISTÈNCIA A DEFORMACIONS PLÀSTIQUES
RESISTÈNCIA A L'AIGUA
RESISTÈNCIA AL POLS
RESISTÈNCIA ALS ÀCIDS
RESISTÈNCIA A LES SALS
RESISTÈNCIA ALS OLIS I COMBUSTIBLES

≥ 2,3 gr/cm3
8kN- 814 Kg
Bona
Resistent
Resistent
Estable
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
No resistent

·ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1 Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
mínim ≥ 5%
Alt ≥ 15%
Mig >5% àrid reciclat < 15%
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO mínim ≥ 0.25%
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA Si
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS Si
COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I EMISSIONS 87 Kwh, 38 Kg de CO2
INCORPORACIÓ D'ÀRID RECICLAT CAPA BASE

CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
EN LES CAPES INTERMITGES ES PODEN UTILITZAR ÀRIDS CALCARIS, PER ABARATIR EL COST.
L'ÀRID DE LA CAPA DE TRÀNSIT ÉS GRANÍTIC.
LA PAVIMENTACIÓ DE CARRERS ES REALITZARÀ PER TRAMS EXECUTANT TOTA L'AMPLADA EVITANT ELS JUNTS. EN LES CRUÏLLES EL FINAL DE L'AGLOMERAT COINCIDIRÀ AMB ELS PASSOS
DE VIANANTS O ALTRES MARQUES VIALS PER TAL DE DISSIMULAR ELS JUNTS
ELS PUNTS SINGULARS, TROBADA DE L'AGLOMERAT AMB FANALS, TRAPES DE SERVEIS I ELEMENTS D'URBANITZACIÓ, I EN PUNT ESTRETS ES TINDRÀ ESPECIAL CURA I S'EXECUTARÀ A MÀ,
SI ES EL CAS, I AMB PRECAUCIÓ.
SECCIÓCONSTRUCTIVA
CONSTRUCTIVA FERM
SECCIÓ
FERM
Subbase
Base
Reg imprimació
Capa intermèdia
Reg adherència
Capa intermèdia
Reg adherència
Capa trànsit

20cm granular tot-ù 98 % PM
22cm base formigó HM-20
1 o 2 capes de G12 – S20
BM3-c

CONDICIONS
GENERALSII TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ
PENDENT TRANSVERSAL Màxim 2%
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ Nivell ± 10mm
Planor: 4mm / 2mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm

F-10, D12, F-8

REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
SERVEIS
REPOSICIONS
PERPAS
PASDE
DE
SERVEIS

LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.
lA REPOSICIÓ DE LA BASE DE LA MESCLA BITUMINOSA En les rases de serveis, es realitzarà a
tall de disc amb sobreample.

OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar fàcilment amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua,
possibilitant un tall net i una trobada perfecta.
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10. PAVIMENTS D’AGLOMERAT, ASFALT
En operacions de obra nova o gran renovació, es soluciona situant un nombre de màquines
estenedores suficients, per d’única estesa, abastar la totalitat de la secció del vial a aglomerar.
Les màquines es disposen convenientment solapades, en alguns casos fins i tot es possible fer
conviure, amb restriccions, el trànsit del vial.
En obres de reposició i reparació en la qual l’àmbit de calçada no justifiqui una actuació global,
caldrà valorar l’eventual disposició d’una capa de trànsit a tota la secció, o si és el cas, d’un vial
amb doble sentit fins a la doble línia continua o mitjana.
Avui en dia és possible fer capes de trànsit de gruix reduït entre 1 i 2 cms. Per obres petites o
mitjanes de reposició, el cost addicional d’aquesta capa de trànsit d’àmbit superior, podria ser
assumible.

10.1. DESCRIPCIÓ.
Paviment continu de mescla bituminosa en calent estesa sobre base de formigó. Aquests
paviments poden estar formats per diverses capes d’aglomerat.
Les capes inferiors dels paviments estaran formades per un 10% de material precedent de reciclat
d’aglomerats. Per a capes de rodament del tipus D i S aquest material representarà un 5% de la
mescla, mentre que per a capes de tipus F serà un 2%.
10.2. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
• Secció constructiva. Bases.
S’adoptarà la secció tipus definida des del Departament de Vialitat de l’Ajuntament, en principi la
secció genèrica serà de 30 cm de tot-u compactat al 98 % del proctor modificat sobre una
esplanada compactada al 95 % del proctor modificat. A continuació 22 cm de formigó en massa
HM-20.
La capa de rodament serà del tipus BBTM 11AF per a paviments sonoreductors de la xarxa bàsica de
carrers, en casos especials ( per exemple, quan es tracta d’un carrer de xarxa local) s’utilitzarà BBTM
8A o SMA10, per a capa densa de rodament s’executarà un paviment AC16 surf D.
Secció de mescles bituminoses en carrers de Xarxa Bàsica:
o 3 cm de mescla bituminosa sonoreductora BBTM 11 AF BM-3C
o 7 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa AC 16 bin SB 60/70
o 8 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa AC 22 base GB 60/70
Secció de mescles bituminoses en carrers de Xarxa Local
o 5 cm de mescla bituminosa AC 16 surf D B60/70
o 7 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa AC22 base S B60/70
• Tècniques de col·locació
El procés constructiu dels paviments asfàltics consisteix en la preparació de la superfície existent i
l’aplicació d’un primer reg d’imprimació. A continuació s’executa la primera capa intermèdia, reg
d’adherència i la segona capa intermèdia, compactades al 97% Marshall. Aquesta capa intermèdia
es pot utilitzar per als desviaments de trànsit en fase d’obra. Finalment s’aplica un reg d’adherència
i s’executa la capa de trànsit, compactada al 97% de la densitat Marshall.

Execució d’esteses de MBC per fases.
Cal evitar, sempre que sigui possible l’execució de “juntes fredes” entre les diferents esteses de
mescles bituminoses en una obra. Aquesta situació es dóna quant una única màquina
estenedora ha de fer dos o més amples de secció de la via per aglomerar-la totalment. La
diferència de temps entre passades pot suposar la pèrdua de temperatura de l’aglomerat de la
primera passada respecte de la segona, provocant una “junta freda” aparentment ben resolta.
Aquestes juntes fredes, a la llarga donen problemes que són conseqüència de la manca d’unió
lateral entre les capes adjacents, normalment presenten amb el temps patologies de pèrdua de
material en la pròpia junta, ( molt per sota de la perdurabilitat desitjable d’uns 20 anys)
generant una discontinuïtat de rasant especialment perillosa pels vehicles de dues rodes.

Reg d’adherència.
Les obres de estesa de mescles bituminoses en la ciutat, compten entre altres, de l’avantatja de
la velocitat d’execució i de la posada en servei immediata. Però tenen alguna desavantatge
com ara, les molèsties als veïns derivades de l’enorme logística de la seva execució. Sorolls de la
maquinaria, vibracions en els edificis, escalfor, olors, taques de betum etc.
En aquest sentit, les taques més freqüents són les originades pels regs imprimació i adherència
que inevitablement cal estendre per la correcta execució del carrer. Aquets problemes es
poden minimitzar amb la utilització de regs d’alta qualitat existents en el mercat i que cal
prescriure de forma obligatòria, d’aquesta forma s’eliminen pràcticament la totalitat de taques
provocades per les rodes dels camions al sortir de l’àmbit de l’obra, de les taques dels operaris
en altres paviments , voreres, dels vehicles particulars etc.
•

Grau de dificultat en la col·locació

Generalitats.
Els punts singulars, així com trams estrets de voreres, s’executaran a mà i amb precaució. Caldrà
tenir especial cura en els encontres amb tapes de registre i les trobades amb els diferents
elements d’urbanització.

Terminis de posada en servei
Aquest tipus de paviment permet l’obertura immediata al trànsit.
• Especejament, rasants
Pel que fa a les diferències de rasant, el paviment asfàltic s’adapta molt bé als canvis de pendents i
la formació de superfícies alabejades, entre carrers de gran diferència de pendent longitudinal o
transversal.

Juntes estructurals en paviments de MBC.
Són moltes les infraestructures de tot tipus situades sota la rasant de l’espai públic de la ciutat,
aparcaments, estacions de metro, etc. En general la normativa municipal exigeix un gruix de
almenys 1,5 m entre la rasant del carrer i la rasant de l’estructura soterrada (cota mesurada
sobre el formigó de protecció de la làmina impermeabilitzant). Aquest espai és una reserva per
permetre la plantació d’arbres i pel desplegament dels serveis municipals, i de les diferents
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companyies operadores. Normalment aquestes estructures no requereixen juntes a nivell del
paviment, i per tant desapareix qualsevol problemàtica associada a la junta. Algunes vegades,
no és factible deixar aquest gruix de terres, per què les rasants de les infraestructures estan
predefinides i no és possible canviar-les, és el cas de nous vestíbuls d’estacions de metro i o
ferrocarril existents, cobertures de vials existents etc., també per requeriments de càrrega de la
pròpia estructura, es el cas dels ponts, on l’estructura està just a sota de la capa de trànsit. En la
major part d’ aquests casos apareix inevitablement alguna junta entre el paviment i l’estructura
per resoldre el diferent comportament de moviments que es donen, a no ser que es plantegi
una estructura integral sense juntes, que no és la solució més freqüent.
En funció dels moviments existeix un gran ventall de solucions, en general suposen
discontinuïtats produint soroll, sotracs, entrada d’aigua, etc. I necessiten del corresponent
manteniment. Són un punt feble de tot paviment.
Cal valorar l’amplitud dels desplaçaments, ja que en els casos de pocs mil•límetres podria ser
factible no fer junta, permetent l’aparició de la fissura corresponent. En qualsevol cas si la
solució és l’adequada, és preferible fer servir les juntes elastomèriques, ja que són les que
aporten més continuïtat reduint les problemàtiques de soroll, drenatge etc. És molt important
en fase de projecte de la infraestructura, evitar les juntes longitudinals al carrer, ja que suposen
una discontinuïtat perillosa pels vehicles de dues rodes.
• Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.
Aquest tipus de paviment facilita l’execució de rases a tall de disc, tot i que la reposició és
complicada i queda a la vista.
S’ha de realitzar amb cura els encontres amb vorades, escocells i tapes de registre. Les rigoles
s’executaran prèviament a l’estesa de l’aglomerat i aquestes serviran de nivell per a l’execució de la
capa de trànsit.
• Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.
La pavimentació amb mescles bituminoses es realitzarà en la totalitat de l’amplada del carrer, per
aconseguir un acabat superficial continu sense presència de junts. En les cruïlles o límits de carrer,
els junts de pavimentació es faran coincidir amb els passos de vianants o altres marques vials per
tal de dissimular els junts amb la senyalització horitzontal dels vials.
10.3. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
La reposició del paviment d’aglomerat en cas de reparació i manteniment de companyies de
serveis tant en reparacions d’emergència com de noves xarxes es poden fer amb garanties. Té
l’avantatja de demolició ràpida i econòmica, no obstant sorolloses i amb molèsties pels veïns. Per
contra, la reposició és complicada, cal executar-la amb mitjans manuals i la reparació quedarà
visible, generalment es realitzarà amb mescles bituminoses en fred.
10.4. ÀMBITS RECOMANATS.
Els paviments asfàltics es poden utilitzar en qualsevol via urbana, ja siguin voreres, vies ciclistes i
calçades de trànsit lleuger, mig i pesat. Les mescles en fred únicament són aplicables en
reparacions i en capes de poc espessor en vies de trànsit lleuger.
Per les característiques del paviment, aquest no està recomanat per aparcaments de vehicles
pesats.

En el cas dels paviments bicapa i per tal d’abaratir el paviment, es poden executar les capes
intermèdies amb àrid calcari. Aquesta capa intermèdia, pel fet de ser una capa flexible, ajuda a la
regularització de la superfície de la base. En fase d’execució de les obres es pot utilitzar la capa
intermèdia com a capa de rodament, executant la capa definitiva un cop finalitzades les obres.
10.5. EXPERIÈNCIES.
EXPERIÈNCIES.
Es tracta d’un paviment de fàcil i ràpida execució, amb tècniques molt conegudes, que pel fet de no
necessitar juntes, i tractar-se per tant d’un paviment continu, permet un bon rodament i presenta
una correcta rugositat superficial. Aquest paviment, resistent i de bon rendiment, presenta diversos
avantatges respecte la resta de paviments, com són el seu baix manteniment, l’alta reducció
sonora, la seva absorció de vibracions i facilitat per ser netejat. D’altra banda es tracta d’un
paviment de rapida obertura al trànsit.

Patologies principals.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Envelliment de la superfície. Cal aplicar un reg en negre.
Pèrdua de material en zones de trànsit intens. Aplicació de reg en negre o
microaglomerat.
Esquerdes superficials.
Esquerdes estructurals.
Deformacions superficials.
Deformacions estructurals.
Junts de reparació vistos.

10.6. VARIANTS.
Per zones de vianants existeixen altres tipus d’acabats:

Microaglomerats de color

Xipings

Polits

Slurry de doble component
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FITXA 11: CAUTXÚ
ÚS:

PAVIMENT PER
CONTINU
PAS DE
VEHICLES
ÚS: PAVIMENT CONTINU
ÀREES
JOCS INFANTILS

NORMATIVA ESPECÍFICA A
APLICAR

UNE-EN 1177:2009

TIPUS:

CAUTXÚ
XARXA BÀSICA

MESCLA BITUMINOSA

CAPES

CAPES

Capa superior MORTER D'EPDM

PAQUET DE MESCLES BITUMINOSES

Capa base NR/SBR M-4 CAUTXÚ NEGRE

El paviment de cautxú continu per àrees de jocs infantils, és un paviment esmorteïdor estable. Està format per una capa base de morter de resina de granulars NR/SBR M-4 de cautxú negre reciclat barrejat amb un lligant de poliuretà mono-component amb una densitat de 550 ± 50 <Kg/m3 amb
granulometria entre 1/8 mm i 1/18 mm, de gruix variable, depenent de l’alçaria de caiguda del joc a esmorteir, i una capa d’acabat superior de grànuls de 1 a 2 cm de gruix de morter d’EPDM vulcanitzat en color amb granulometria ¼ mm amb acabat porós i barrejat amb lligant de poliuretà de densitat de
1.000 ±50 Kg/m3.
DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS

DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS
ACABAT SUPERFICIAL GRANÍTICS
TEXTURA UNIFORME
CARA INFERIOR RUGOSA

PROPIETATS
FÍSIQUES
I MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I MECÀNIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
Adherència

Bona

RESISTÈNCIA AL RODAMENT

Resistent

RESISTÈNCIA A LA FATIGA

Resistent

ELÀSTICAMENT
RESISTÈNCIA A DEFORMACIONS PLÀSTIQUES

·ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1 Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
INCORPORACIÓ D'ÀRID RECICLAT CAPA BASE

Estable
Resistent

mínim ≥ 5%
Mig >5% àrid reciclat < 15%
Alt ≥ 15%

ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO mínim ≥ 0.25%

RESISTÈNCIA A L'AIGUA

Resistent

ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA

Si

RESISTÈNCIA AL POLS

Resistent

REPLICABILITAT ALS 20 ANYS:

Si

RESISTÈNCIA ALS ÀCIDS

Resistent

RESISTÈNCIA A LES SALS

Resistent

RESISTÈNCIA ALS OLIS I COMBUSTIBLES

COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I EMISSIONS

87 Kwh, 38 Kg de CO2

No resistent

CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS

DE COL·LOCACIÓ EN OBRA

Només s’admetrà cautxú tipus continu (no lloses) i sempre sobre un paviment dur existent o sobre una llosa de formigó (solera armada de 10 a 15 cm de gruix) si la subbase existent és de terra.
- En el cas que el paviment de cautxú de l’àrea estigui anivellat amb el paviment de l’exterior, caldrà disposar d’un drenatge sota la llosa de suport, connectat a la xarxa de clavegueram.
- En el cas que el paviment de cautxú estigui sobre-elevat respecte al nivell del paviment de l’exterior, es garantirà l’evacuació superficial de l’aigua per sota de la capa de cautxú permeable cap als embornals més
propers.
El paviment de cautxú continu sense juntes s’instal·la in situ en diversos gruixos depenent de l’alçaria de caiguda de cada equipament de joc.
Aquest espessor de material total està format per:
- Una capa d’imprimació.
- Una capa de grànuls NR/SBR M-4 de cautxú negre reciclat, barrejats amb un lligant de poliuretà mono-component amb una densitat de 550±50 kg/m³ amb granulometria 1/8mm i 1/18 mm. El gruix és variable
segons l’alçaria de caiguda a esmorteir.
- Una capa de grànuls superior a 10 mm de color d’EPDM amb granulometria 1/4 mm amb acabat porós i barrejat amb un lligant de poliuretà amb una densitat de 1.000±50 kg/m³.
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11. PAVIMENTS CONTINUS DE CAUTXÚ
11.1. DESCRIPCIÓ.
El paviment de cautxú continu per àrees de jocs infantils, és un paviment esmorteïdor estable. Està
format per una capa base de morter de resina de granulars NR/SBR M-4 de cautxú negre reciclat
barrejat amb un lligant de poliuretà mono-component amb una densitat de 550 ± 50 <Kg/m3 amb
granulometria entre 1/8 mm i 1/18 mm, de gruix variable, depenent de l’alçaria de caiguda del joc
a esmorteir, i una capa d’acabat superior de grànuls de 1 a 2 cm de gruix de morter d’EPDM
vulcanitzat en color amb granulometria ¼ mm. amb acabat porós i barrejat amb lligant de poliuretà
de densitat de 1.000 ±50 Kg/m3.
No s’admet cautxú tipus lloseta.
11.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.
En relació a criteris de sostenibilitat, es tracta d’un material parcialment reciclat, pel que podem
considerar-lo sostenible.

A les àrees amb paviment de cautxú no estarà permesa la instal·lació de sorrals o
diferents elements pensats per jugar amb la sorra.
Si l’àrea de cautxú està tocant a un parterre, caldrà posar-hi un sòcol en tota la longitud
contigua.

Terminis de posada en servei
Cal respectar els terminis indicats pel fabricant, en general d’un dia.
• Especejament, rasants.
En el cas que el paviment de cautxú de l’àrea estigui anivellat amb el paviment de l’exterior,
caldrà disposar d’un drenatge sota la llosa de suport, connectat a la xarxa de clavegueram.
En el cas que el paviment de cautxú estigui sobre-elevat respecte al nivell del paviment de
l’exterior, es garantirà l’evacuació superficial de l’aigua per sota de la capa de cautxú permeable,
cap als embornals més propers.

11.3. -RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.

Secció constructiva.





Capa base de formigó entre 10 i 15 cm de gruix sobre esplanada compactada al
95 % del PM
Una capa d’imprimació.
Capa base de cautxú reciclat negre de diferents gruixos en funció de l’alçada a
esmorteir.
Capa superficial de cautxú acolorit.

El paviment de cautxú continu sense juntes s’instal·la in situ en diversos gruixos depenent de
l’alçaria de caiguda de cada equipament de joc:

• Garanties
Aquest tipus de paviment tindrà una garantia, per part del fabricant i de l‘instal·lador, de 8 anys que
cobreixi les següents característiques:
Construcció monolítica
Resistència a la intempèrie
Imputrescibilitat
Flexibilitat
Esmorteïment
Anti-lliscament
Permeabilitat
11.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
Les reparacions en el paviment de cautxú continu es faran seguint geometries regulars o per
àmbits de color. Tractant que la reparació la realitzi el mateix proveïdor, per assegurar la qualitat i
comportament dels materials i la replicabilitat dels colors. Tenir especial cura amb els colors clars
(groc, sauló...) per neteja.

•

Grau de dificultat en la col·locació

Generalitats.
Es tracta de paviment amb una relativa facilitat de col·locació per especialistes, cal tenir en
compte el replanteig dels diferents gruixos en funció de la necessitat de cada joc, necessari
per la homologació de l’Àrea de jocs. Cal garantir que la cota de la fonamentació dels jocs no
interfereixi els gruixos de cautxú.
Tenir especial cura amb el drenatge i evitar la contaminació per paviments granulars (sauló,
etc)

11.5. ÀMBITS RECOMANATS.
Àrees de jocs infantils on la sorra o el sauló no siguin indicats. També en zones o el disseny de l’àrea
de jocs jugui amb topografies amb marcats desnivells.
11.6. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global, es a dir: formal- funcional, tècnic- econòmic, i reposició- manteniment,
el paviment de cautxú dona uns bons resultats si es te cura en la seva execució i s’assegura un bon
drenatge per evitar problemes de putrescibilitat. Cal fer les reparacions en el moment en que es
presentin els primers problemes de disgregació, especialment en les zones d’impacte, base dels
tobogans, zones de gronxadors, etc. limitant així l’àmbit de reparació.
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FITXA 12: PAVIMENT DE TOTTOT-Ú
ÚS:

PAVIMENT
GRANULAR
CONTINU
EN CAMINS EN ZONES
TIPUS: PERIURBANES TOTTOT-Ú
NATURAL / TOT-Ú ARTIFICIAL
- Ú ARTIFICIAL
TOT- Ú NATURAL / TOTTOT
PAVIMENT GRANULAR
CONTINU
EN CAMINS
EN ZONES

NORMATIVA ESPECÍFICA A Mancat CE en la utilització d'àrid siderúrgic
APLICAR d'aceria: UNE-EN 1744-1, UNE-EN 196-2.

CLASSE

GRANULAR

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA
GRUIX DE LA CAPA DE PAVIMENT
30 CM

SEGONS UNE-EN 933-1

Es defineix com tot-ú el paviment granular de granulometria contínua, utilitzat com a capa del ferm o com a capa d'acabat. Es denomina tot-ú artifical el constituit per particules total o parcialment triturades en la proporció mínima que s'especifica en cada cas. Tot-ú
natural es el material format basicament per particules no triturades procedents de graveres o depòsits naturals, sols naturals o barreja de ambdues. Per categories de trànsit pesat T2-T4 es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids siderurgics, subproductes i
productes inerts de rebuig, (segons Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006 de 1 de juny 2001) sempre que acompleixin les prescripcions tècniques exigides i es declari l'orígen dels materials, fixades expresament en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. Els materials pel tot-ú no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o d'alteració física o quimica apreciable sota les condicions més desfavorables. Tampoc podran donar orígen, amb l'aigua, a disolucions que puguin causar danys a
estructures o altres capes del ferm, o contaminar el sòl o les corrents de l'aigua.

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓFORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
DIMENSIONS
TIPUS D'ÀRID
GRANULOMETRIA
ACABAT SUPERFICIAL
TEXTURA

TRITURATS DE PEDRA NATURAL O DE
SEGÚN UNE-ENE 933-1
HOMOGENI I REGULAR
FRANCO-ARENOSA

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
DIMENSIONALS
TOLERÀNCIES
GRUIX DE LA CAPA DE SAULÓ ± mm

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
PES ESPECÍFIC subministre 1.600 a 1.700 Kgr/m3
ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1
compactat 2.160 a 2.200 Kgr/m3
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 35 Mpa
UTILITZACIÓ DE TOT-Ú RECICLAT
Tot-ú natural RESISTÈNCIA A FRAGMENTACIÓ Podrà ser superior a 40 Mpa
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO
(Coeficient de los Angeles)
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS
Tot-ú artificial RESISTÈNCIA A Podrà ser superior a 45 Mpa
FRAGMENTACIÓ (Coeficient de los Angeles)
COST ENERGÈTIC DEL TRANSPORT

Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
SI
miN ≥ 0.25%
Estable
Per garantir la replicabilitat s'han de definir
les característiques específiques de la
partida, granulometria i origen dels àrids.
Baix cost en sauló Km 0

CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
EL SAULÓ S'HA DE SUBMINISTRAR AMB ELS GRANS SOLTS I NET i NO HA DE TENIR ARGILES, LLIMS, MARGUES O ALTRES MATERIALS ALIENS, HA D'ESTAR EXEMPT DE SUBSTÀNCIES
ORGÀNIQUES (CARBONATS CÀLCICS, RESTES VEGETALS, ETC..)
CALDRIA DISSENYAR LES SUPERFICIES DE SAULÓ AMB PENDENTS ENTRE 1% I 2% (COM A MÀXIM) AMB BOMBEIG EN EL CAS DELS CAMINS , DISPOSANT CUNETES I EMBORNALS. EN PARCS I
ESPAIS PÚBLICS CALDRIA SUBDIVIDIR EN ÀMBITS CONFINATS EN RECINTES DE MÀXIM 400 M2.
PER GARANTIR L'ESTABILITAT DEL SAULÓ I EL DRENATGE SUPERFICIAL S'HA DE COMPACTAR.
LA FRACCIÓ QUE PASSI PEL TAMÍS 0,08 (UNE 7050) HA DE SER INFERIOR A 2/3 EN PES DE LA QUE PASSA PEL TAMÍS 0.40 (UNE 7050). LA COMPOSICIÓ GRANULOMÈTRICA HA DE SER
CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA: NUL
SECCIÓCONSTRUCTIVA
CONSTRUCTIVA FERM
SECCIÓ
FERM

CONDICIONS
GENERALS II TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ

REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
SERVEIS
REPOSICIONS
PERPAS
PASDE
DE
SERVEIS
S'evitarà la col·locació d'arquetes en el sauló, ubicant-les en zones de paviments petris.
Les rases es reompliran amb el propi sauló de l'excavació evitant la seva contaminació amb
les terres de les capes inferiors.

OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar fàcilment sobre dau de formigó que ha de quedar 10 cm per sota de la capa
d'acabat.

Sub-base Esplanada E-2
Base 20 cm de tot-ú compactat
Paviment 30 cm de sauló garbellat

EL SAULÓ HAN
D'ESTAR
PERFECTAMENT
IDENTIFICADESIDENTIFICAT
AMB :
EL SAULÓ
HA
D'ESTAR PERFECTAMENT
AMB
Corba Granulomètrica millorada per reduir l'erosió
Identificació amb marca d'origen que garanteixi reposicions amb la mateixa qualitat i
cromatisme
Granulometries estudiades i testades per millorar el seu comportament mecànic
Nom petrogràfic identificant de la homogeneïtat de l'àrid

PENDENT MÍNIM Mínim 1%
PENDENT MÀXIM Màxim 2% (s'aconsella un màxim de l'1,5%)
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ Nivell ± 10mm
Planor: 4mm / 2mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm

NOTA
NOTA
El sauló més utilitzat a la ciutat de Barcelona es el granític de color daurat.
Altres tipus de sauló: Calcari de color gris
Albero de color groc (utilitzat en les places de braus)
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12. PAVIMENTS CONTINUS GRANULARS TOTTOT-Ú
12.1. DESCRIPCIÓ.
DESCRIPCIÓ
Paviment granular de granulometria contínua, utilitzat com a capa del ferm o com a capa d'acabat.
Es denomina tot-ú artificial el constituït per partícules totalment o parcialment triturades en la
proporció mínima que s'especifica en cada cas. Tot-ú natural és el material format bàsicament per
partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sols naturals o barreja
d'ambdues.
Per categories de trànsit pesat T2-T4 es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig(segons Pla Nacional de Residus de
Construcció i Demolició 2001-2006 d'1 de juny 2001) sempre que acompleixin les prescripcions
tècniques exigides i es declari l’origen dels materials, fixades expressament en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. Els materials pel tot-ú no seran susceptibles de cap tipus de
meteorització o d'alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables.
Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o
altres capes del ferm, o contaminar el sòl o els corrents de l'aigua. Com a paviment cal tenir en
compte la poca capacitat drenant que té una vegada compactat, el que obliga a donar mínimes
pendents i disposar de sistema de drenatge.
12.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.
En relació a criteris de sostenibilitat, es tracta d’un material d’extracció sense tractaments posteriors
en el cas del tot-ú natural i amb una manipulació mínima en el cas del tot-ú artificial, per tant té un
baix cost de producció. Es tracta d'un material Km 0. Reutilitzable i reciclable.
12.3. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
•
Secció constructiva per camins i vials de tottot-ú.
El paviment de tot-ú està format per l’esplanada compactada 95%, capa base de tot-ú de 15 cm
compactada al 98% del PM i 20 cm de capa de paviment de tou-ú compactat o barrejat amb altres
materials granulars.
Cal tenir en compte que el tot-ú una vegada compactat té poca capacitat drenant, el que obliga a
donar pendent transversal considerable, de l’ordre de 4% amb independència del pendent
longitudinal del camí, amb la finalitat de drenar amb el mínim recorregut, facilitant així la
durabilitat i el mínim manteniment i evitar la formació de solcs. En cas de pendent transversal única
és convenient modificar el sentit del pendent (peralt) en funció de la corba per facilitar la conducció
de vehicles i bicicletes. Si per alguna circumstància ha d’acomplir la normativa d’accessibilitat és
preferible plantejar la secció transversal amb solució de bombeig, ja que el punt central permet
acomplir la normativa. Caldrà disposar de sistema de drenatge amb cuneta o amb embornals.
Abans de l’estesa es comprovarà la regularitat i estat de la superfície d’assentament del tot-ú, quan
es prepari en planta l’addició d’aigua de compactació es realitzarà també en la mateixa planta., en
la resta de casos abans d’estendre una tongada de material es procedirà a la seva homogeneïtzació
i humectació. Les tongades no seran superiors a 20 cm, prenent precaució per evitar segregacions i
contaminacions.
La compactació es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, per franges, al compactar-ne una
s’ampliarà la zona de compactació almenys en 15 cm perquè inclogui l’anterior.
No s’aconsella l’ús del tot-ú com a paviment d’acabat en camins amb pendents longitudinals de
més del 18%, en aquests casos són preferibles solucions amb materials estabilitzats.

•

Grau de dificultat en la col·locació

Generalitats.
Es tracta de paviment amb una relativa facilitat de col·locació, on s’ha de tenir molt en compte
no sobrepassar els pendents admissibles i tenir cura en les entregues als embornals i altres
elements d’urbanització, amb bona compactació al voltant per evitar punts baixos i formació
de solcs.

Terminis de posada en servei
Es pot trepitjar immediatament després de la seva execució..
•
Especejament, rasants
Paviment continu que no necessita especejament ni juntes de cap tipus. No és aconsellable la seva
col·locació en carrers en pendents superiors al 18%.
• Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.
En interseccions de camins amb carrers o carreteres, on el pendent del camí sigui superior al 8%
(orientada capa a la intersecció). És convenient intercalar un tram de paviment no granular d'una
llargada almenys equivalent a l'ample del camí amb la finalitat d’evitar que els fins envaeixin
perillosament el carrer o carretera.
12.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
Els paviments de tou-ú requereixen un cert manteniment, que va des de la recol·locació del tot-ú
arrossegat per la pluja, a la substitució del paviment brut o contaminat per matèria orgànica i a la
reposició de material perdut. És convenient planificar un re perfilat amb motoanivelladora cada cert
temps, en funció del nivell d’utilització del vial, es recomana una vegada a l’any.
12.5. ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per paviment de tot-ú són els camins en espais naturals i zones a re
naturalitzar, camins i carrils bici en àmbits de muntanya, Montjuïc i Collserola. És important que els
camins amb paviment de tot-ú siguin d’accés restringit.
12.6. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global, és a dir: formal- funcional, tècnic- econòmic, i reposició- manteniment,
el paviment de tot-ú dona uns bons resultats si es té cura en la bona execució i manteniment.
14.7. VARIANTS.
Existeixen diferents tipus de tot-ú en funció de si es tracta de tot-ú natural o artificial.
Tot-ú natural: Tot-ú natural és el material format bàsicament per partícules no triturades
procedents de graveres o dipòsits naturals, sols naturals o barreja d'ambdues. Cada
vegada és més poc freqüent el seu ús.
Tot-u artificial: el constituït per partícules totalment o parcialment triturades en la
proporció mínima que s'especifica en cada cas.
Barreja de tot-ú (60%) i sauló (40%) per millorar la imatge formal i les seves característiques
superficials.
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FITXA 13: PAVIMENT CONTINU (O GRANS LLOSES) DE FORMIGÓ, AMB DIFERENTS ADITIUS I ACABATS SUPERFICIALS
CONTINU
EN ZONES
PAR DE
MIXTES
ÚS: ÚS: PAVIMENT CONTINU PAVIMENT
TIPUS: PAS DE VINANTS
EN ZONES PER
PAS DE VEHICLES,
DEPER
VINANTS
O VEHICLES,
PEÇAOTIPUS:

EHE-08
NORMATIVA ESPECÍFICA A
PG-3
APLICAR
UNE-EN ISO 9001:08

FORMIGÓ
EN MASSA
FORMIGÓ
EN MASSA
MODEL GRANS LLOSES DE FORMIGÓ

CAPES

CAPES

* PAVIMENT FORMAT PER 1 CAPA DE FORMIGÓ EN MASSA
* PAVIMENT FORMAT PER DUES CAPES, UNA CAPA BASE, MÉS UNA CAPA D'ACABAT
SUPEFICIAL AMB TRACTAMENT ESPECÍFIC.

Es defineix com a paviment de formigó el construït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per juntes transversals i/o longitudinals o amb especejament determinat en el projecte. Es tracta d’un paviment rígid amb diferents possibilitats d’acabats
superficials que poden ser amb mitjans mecànics o químics.
DESCRIPCIÓ FORMAL,
FORMAL, DIMENSIONS
TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
DIMENSIONALS
DESCRIPCIÓ
DIMENSIONS
TOLERÀNCIES
GRUIX 1/10 de l’espessor de projecte
ACABAT SUPERFICIAL VARIS ACABATS MECÀNICS O QUÍMICS
TEXTURA FINA, RUGOSA NO LLISCANT
DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE DIAGONALS
Longitud relació 2:1 amb l’amplada
CONCAU-CONVEXE: (regla de 3000 mm) Convexitat màxima 10.0 mm
Amplada 3,5 – 4,5 m ( en funció del tipus de formigó pot variar)
Gruix 14-24 cm
PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
≥ 2.200 Kg /m3
ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO
4 Mpa
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA
<35
3
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS
no inferior a 300 Kg/m
no superior a 0,55 (en composicions amb
COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I EMISSIONS
relació superior, poden presentar fisures i
tenen menor resistència, mecànica i al
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
CON ABRAMS entre 2 i 6 cms
RESISTÈNCIA CLIMÀTICA
RESISTENT A LES TAQUES D'OLIS, ALS RAIG
entre 4 i 8 per formigó de consistència
U.V.
plàstica i execució manual i entre 3 i 5
RESISTENT AL DESGAST SUPERFICIAL.
formigó plàstic amb execució mecànica.
RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS U.V.,
PRODUCTES DE NETEJA I A EFLORESCÈNCIES
ÀRID GROS mida màxima 40 mm
ÍNDEX AGULLES <35
REACCIÓ AL FOC

PES ESPECÍFIC
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
COEFICIENT DE LOS ANGELES
CIMENT
RELACIÓ AIGUA-CIMENT

≥ 0.25%
Si
Fins a l'actualitat replicable
per m2 de llosa de 15 cm de gruix (0,16 m3)
72 kWh, 50,23 Kg de CO2
textures rugoses resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent
Resistent

CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
Els seveis existents sota paviments de formigò han d'estar al menys 2 m per sota del ferm, per evitar trencament durant l'execució. Es aconsellable que els registres d'aquests serveis
siguin accessibles per evitar la realització de rases.
Per evitar les reparacions i reposicions de paviment continu de formigó, es molt convenient que els serveis de subministre elèctric, gas, aigua i altres serveis urbans es col·loquin fora del
paviment de formigó, en zones de paviment de lloses o llosetes. Garantir els passatubs suficients en zones de creuament de serveis. . En cas de serveis existents cladria comprovar el seu
estat per eviatr futures reparacions, o considerar el seu trasllat.
La neteja i qualitat dels àrids han de ser similars al formigons per edificació. Es aconsellable l'ús de sorra silícia al menys en un 30 % amb objecte que el paviment tingui una adequada
Es convenient realitzar juntes a les tobades del paviment amb elements molt rígids, com pous de registre, embornals, etc, a més de les juntes de dilatació es convenient realitzar junta de
contracció transversla, en cas de no disposar-la, es possible que es propueixi de manera espontania.
Execució manual amb encofrats fixes (encintats), es pot utilitzar tant formigons de consistència plastica com superplastificats.
El paviment de formigó bicapa es realitzarà amb una cpa base mínim de 10 cm i capa superficial amb els additius i tractaments específics,de 5-7 cm de gruix.
LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES AQUESTES 72 H.
L'OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES NO ES PODRÀ REALITZAR FINS AL MENYS PASSADES TRES SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT.
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS
ALTRES
RECOMANACIONSD'EXECUCIÓ,
D'EXECUCIÓ, SECCIÓ
I FERM
ALTRES
RECOMANACIONS
SECCIÓCONSTRUCTIVA
CONSTRUCTIVA
I FERM
REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i
anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Retirada de la terra vegetal en cas d'existir, formació de l'esplanada amb compactació del
95% PM.
Formació de base granular de tot-ú de gruix segons secció de ferm, mínim 30 cm.
compactació a 98% del PM.
Base de formigó magre compactat o vibrat.
Formació de paviment de formigó en massa, amb o sense aditius, amb acabat definit en el
projecte.

CONDICIONS
GENERALS II TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ

REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
PER PAS
SERVEIS
REPOSICIONS
PASDE
DE
SERVEIS

OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar amb màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un
tall net i una trobada perfecta.
En el projecte executiu hauran d'estar ben definits els especejament de les lloses, Les
zones en pendent estaran formades principalment per plans adaptats a la topografia, Es
recomanable realitzar els detalls de trobades i especejament en situacions singulars o de

LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases de serveis, la base de formigó es
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.

PENDENT TRANSVERSAL Màxim 2%
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ Nivell ± 12mm
Planor: 5mm / 3mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm
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13. PAVIMENTS DE FORMIGÓ
13.1. DESCRIPCIÓ.
Es defineix com a paviment de formigó el construït per un conjunt de lloses de formigó en massa
separades per juntes transversals i/o longitudinals o amb especejament determinat en projecte. Es
tracta d’un paviment rígid amb diferents possibilitats d’acabats superficials que poden ser amb
mitjans mecànics o químics.
13.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.
En relació amb l’aplicació de criteris de sostenibilitat, es parteix dels mínims considerats per la
normativa per la seva classificació i a partir d’aquí s’estableixen valors mitjos i alts recomanables. La
contínua evolució, innovació i els requeriments mediambientals cada vegada més exigents, deixen
obert aquest camp a futures recomanacions.
13.3. -RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
•
Secció constructiva. Bases.
Les capes inferiors del paviment de formigó estaran formades per una subbase de tot-ú natural o
bé per una capa de sauló, seguida d’una base formada per una capa de formigó magre compactat
o vibrat. Existeixen altres tipus de base com poden ser de formigó hidràulic convencional i de
formigó compactat en sec. El formigó a utilitzar en la capa superior anirà en funció de les
característiques de la via o de la prioritat de trànsit, essent el més utilitzat el formigó vibrat. Es pot
utilitzar també el formigó superplastificat, amb una resistència inicial elevada. Els plastificants i
superplastificants s’utilitzaran per millorar la posada a l’obra, afegint-los immediatament abans de
la seva estesa a obra. En els paviments de formigó existeix la possibilitat d’utilitzar colorants. Caldrà
esperar 3 dies des del seu curat fins a l’obertura al trànsit rodat. El formigó podrà presentar un
acabat colorat obtingut mitjançant colorants inorgànics de massa, ciments blancs o àrids.
•
Tècniques de col·locació
El procés constructiu dels paviments de formigó consisteix en la col·locació de les diferents capes
que formen el paquet de paviment, subbase i base. Tot seguit es col·loca una làmina de plàstic amb
solapaments de 15cm i s’executa la llosa de formigó de manera manual o mecanitzada mitjançant
encofrats fixes o lliscants.
Prèviament a l’execució de la llosa es comprovaran les capes inferiors i s’aplicarà una capa de reg.
La llosa es compactarà mitjançant regla vibrant o vibradors d’agulla. L’execució de les juntes es
realitzarà amb fulla en cas de formigó fresc o amb discs de diamant si el formigó es troba endurit.
Superficialment es corregirà la superfície, s’eliminarà la beurada i es donarà la textura desitjada.
Finalment s’aconseguirà un bon curat del formigó amb l’aplicació de reg continu d’aigua.
Per a la coloració del formigó de superfície s’aplicarà colorants inorgànics de massa, ciments blancs
o determinats àrids.
•

superficial és complicada i la de les juntes delicada. Els rendiments d’estesa del paviment són
elevats.
En les obres de reposició de serveis, de reparació i de manteniment, la llosa de formigó
presentarà juntes i no es podrà mantenir la continuïtat inicial en superfície. La deficient
col·locació en les reparacions si no es respecten les lloses originals, fa que apareixen pedaços
de diferents colors i textures que li resten propietats conceptuals i d’imatge, i també es pot
comprometre la perdurabilitat del paviment.

Terminis de posada en servei
No es permetrà el pas de vehicles fins passats 3 dies des del curat del paviment.
•
Especejament, rasants
La col·locació és manual o mecanitzada mitjançant encofrat fix o lliscant. Pel que fa a les diferències
de rasant, la llosa de formigó s’adapta molt bé als canvis de pendents i la formació de superfícies
alabejades, entre carrers de gran diferència de pendent longitudinal o transversal.
Per al seu correcte funcionament tindran juntes que els dividiran en lloses. Aquestes juntes poden
ser dels tipus següents:

Juntes de Retracció: amb una separació no superior a 20/25 vegades de gruix de la
llosa.

Juntes de Construcció: sempre que hi hagi parades d’execució superior a una hora.

Juntes de Dilatació: es farà juntes de dilatació adossades a elements rígids, corbes
tancades i creuament de carrers.
•
Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.
La possibilitat de finalitzar la llosa en qualsevol indret,fa possible i fàcil l’execució de les trobades
amb façanes i altres paviments.
Els encontres amb escocells i vorades, s’han de realitzar amb cura. L’encontre amb fanals en corba
no presenta complicació, aquests s’executaran mitjançant un encofrat corb. El més delicat són els
acabats superficials en l’entrega amb els elements d’urbanització existents o ja instal·lada,
col·locació d’elements de senyalització, bancs, fitons, etc., té una certa dificultat, amb màquina de
corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un tall net i una trobada perfecta. A causa
del seu considerable gruix, pot presentar problemes d’execució en carrers amb presència de serveis
poc profunds.
•
Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.
La pavimentació amb formigó es durà a terme en la totalitat de la llosa o fins a una junta.
Únicament s’aturarà el formigonat en les juntes, ja que aquestes quedaran visibles. Les juntes
s’intentarà que coincideixin amb la senyalització horitzontal per tal de reduir la seva visibilitat a la
menor expressió i aconseguir així un acabat superficial més uniforme i continu.

Grau de dificultat en la col·locació

Generalitats.
Es tracta de paviments d’elevat cost d’execució, tot i tenir un cost generalitzat que no ho és, ja
que es un paviment durador. La seva manipulació és coneguda per ser un material molt
freqüent i presenta bones característiques funcionals. Aquest paviment no presenta roderes,
és un material poc sorollós i degut al seu color clar, té bona reflectància. L’execució de l’acabat

13.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
La reposició del paviment de formigó en les obres de reposició de serveis de reparació i de
manteniment ha de garantir la qualitat original. La llosa de formigó s’ha de reposar entre juntes i
l’acabat realitzat amb els mateixos àrids i tècnica que l’original. En reparacions de serveis per
operaris poc especialitzats acostumen a refer les pròpies rases amb acabats estàndard, pel que es
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marquen totes les reparacions en superfície desvirtuant el projecte original.
recomanable en zones sense pas de serveis.

Paviment molt

13.5. ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per pavimentar amb paviment de formigó son les zones d’aparcament
de vehicles lleugers, zones de vessament d’olis i carburants, vies per a vianants amb serveis
subterranis, vies de coexistència i de trànsit lleuger, vies ciclistes i en calçades de trànsit mig i pesat.
La gran quantitat d’acabats superficials, l’alta qualitat que es pot assolir amb aquest paviment el
fan molt versàtil i interessant podent-lo col·locar en quasi tots els àmbits a excepció de les voreres
amb molts serveis.
•

Secció en funció del seu ús:
Ús en voreres pures
Ús plataforma única amb trànsit lleuger
Ús es vials i zones de circulació de vehicles pesants i/o plataformes úniques amb trànsit
pesat.
13.6. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global, es a dir: formal- funcional, tècnic- econòmic, i reposició- manteniment,
el paviment de formigó dona uns bons resultats quan es te especial cura en la seva execució i
reposició, i quan s’han respectat els terminis abans del pas de vehicles. Però en les tasques de
reparació i manteniment es costos si es vol fer amb qualitat similar a l’original.

•

•

•

•

•

Patologies principals.
12345678910111213-

Succió.
Pèrdua de fins
Fissuració longitudinal o transversal
Ruptura de cantonades
Aixecament de lloses
Efecte “pumping”
Assentament de lloses aïllades
Fissuració superficial
Escalonament de lloses en zona de juntes
Pèrdua de regularitat superficial
Pèrdua d’adherència superficial
Ruptura de juntes
Juntes de reparacions vistos

13.7. VARIANTS.
Existeixen diferents acabats per a aquest tipus de paviment:
•
Estriat longitudinal: L’execució es realitzarà mitjançant una pinta de pues, un raspall o una
arpillera, seguint alineacions paral·leles a l’eix de la calçada.
 Especialment recomanable per a vies amb trànsit rodat, per la seva seguretat i
comoditat.

•
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Estriat transversal: L’execució es realitzarà mitjançant una pinta de pues, un raspall o una
arpillera, seguint alineacions perpendiculars a l’eix de la calçada.
 Especialment recomanable per a vies amb trànsit rodat. L’estriat transversal és
menys durable que el longitudinal però d’altra banda millora l’escorrentia
superficial.
Ranurats irregulars: L’execució es realitzarà de forma similar a l’estriat, però amb un traçat
no rectilini.
 Especialment recomanable per a vies amb trànsit rodat i vies per a vianants.
Presenta les mateixes propietats antilliscants que les textures estriades i en
millora les possibilitats formals.
Denudat superficial o desactivat químic: Es tracta de descobrir l’àrid superficial dificultant
l’enduriment de la capa exterior del morter mitjançant una solució inhibidora.
 Aquest acabat presenta bones possibilitats estètiques, ressalta el color dels
àrids, així com una millora de l’adherència.
Engravillat: Es tracta d’incrustar àrid, d’entre 4 i 8 mm, a la capa superior del formigó
mentre aquest està fresc.
 Recomanable quan l’àrid a mostrar és de bona qualitat, tot i que té pitjor
adherència que el denudat superficial.
 Aquest tractament tindrà un coeficient de Los Angeles no superior a 20, amb un
poliment accelerat inferior a 0,50.
Arremolinat: Tractament del formigó frec mitjançant un remolinador mecànic. Permet
aconseguir diferents textures en funció del nivell de remolinat, des de textures molt
polides a textures més rugoses.
Figures especials o formigó imprès: Es tracta d’aplicar plantilles especials al formigó fresc.
Aquest acabat s’utilitza per a l’obtenció de motius ornamentals o imitacions de pedra
natural.
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FITXA 14: PAVIMENT DE SAULÓ

PAVIMENT
CONTINU
ENPARCS
ZONESIDE
PARCS I JARDINS
ÚS: ÚS: PAVIMENT CONTINU
TIPUS:
EN ZONES
DE
JARDINS
NORMATIVA ESPECÍFICA A
APLICAR

NO EXISTEIX NORMATIVA ESPECÍFICA PER
AQUEST PAVIMENT

TIPUS:

SAULÓ GARBELLAT
SAULÓ GARBELLAT
CLASSE

GRANÍTIC

GRANULOMETRIA
Sauló fí de 0.05 a 0.1 mm
Sauló mitjà de 0.1 a 0.5 mm
Sauló groller de 0.5 a 1 mm
Sauló molt groller d'1 a 2 mm

CAPES
GRUIX DE LA CAPA DE PAVIMENT
15 CM

Paviment granular format per l'àrid procedent de la meteorització del granit obtinguda per excavació. Es sol·licita el subministrament de sauló garbellat per assegurar el mida dels grans amb una granulometria entre 0.05 i 2 mm, per millorar la compactació i per tant les
capacitats mecàniques. És una solució que s’adapta perfectament als requeriments mediambientals com a paviment en espais verds, espais naturals i zones a renaturalitzar, en camins, carrils bici i esplanades. Com a paviment cal tenir en compte la poca capacitat
drenant que té una vegada compactat, el que obliga a donar mínimes pendents de l’ordre de l’1 al 1,5 % i disposar de sistema de drenatge amb embornals i pou sorrer. En pendents superiors les pluges arrastren els grans, formen reguerons i desplacen el sauló cap els
punts baixos contaminant altres paviments o colmatant els embornals. Per pendents superiors al 2% s’aconsella el Sòlid Sauló que amb tractament superficial de resines incorporades al sauló. Es tracta d'un material reutilitzable i reciclable.
DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS
GRANÍTICS
DE 0.05 a 1 mm / de 0.1 a 0.5 mm / de 0.5 a 1 mm
HOMOGENI I SENSE FINS
UNIFORME

DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS
TIPUS D'ÀRID
GRANULOMETRIA
ACABAT SUPERFICIAL
TEXTURA

PROPIETATS
FÍSIQUESI IMECÀNIQUES
MECÀNIQUES I DE
SOSTENIBILITAT
PROPIETATS
FÍSIQUES
I DE
SOSTENIBILITAT
ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1 Classe1 Activitat ≥4% (NOx)
UTILITZACIÓ DE SAULÓ RECICLAT SI
ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO Mínim ≥ 0.25%
ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA Estable
REPLICABILITAT ALS 20 ANYS Per garantir la replicabilitat s'han de definir les característiques específiques de la partida i
COST ENERGÈTIC DEL TRANSPORT Baix cost en sauló Km 0
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ
EN OBRA
CARACTERÍSTIQUES
EXECUCIÓ
CONDICIONS
DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
EL SAULÓ S'HA DE SUBMINISTRAR AMB ELS GRANS SOLTS I NET i NO HA DE TENIR ARGILES, LLIMS, MARGUES O ALTRES MATERIALS ALIENS, HA D'ESTAR EXEMPT DE SUBSTÀNCIES
ORGÀNIQUES (CARBONATS CÀLCICS, RESTES VEGETALS, ETC..)
CALDRIA DISSENYAR LES SUPERFICIES DE SAULÓ AMB PENDENTS ENTRE 1% I 2% (COM A MÀXIM) AMB BOMBEIG EN EL CAS DELS CAMINS , DISPOSANT CUNETES I EMBORNALS. EN PARCS I
ESPAIS PÚBLICS CALDRIA SUBDIVIDIR EN ÀMBITS CONFINATS EN RECINTES DE MÀXIM 400 M2.
PER GARANTIR L'ESTABILITAT DEL SAULÓ I EL DRENATGE SUPERFICIAL S'HA DE COMPACTAR.
LA FRACCIÓ QUE PASSI PEL TAMÍS 0,08 (UNE 7050) HA DE SER INFERIOR A 2/3 EN PES DE LA QUE PASSA PEL TAMÍS 0.40 (UNE 7050). LA COMPOSICIÓ GRANULOMÈTRICA HA DE SER
L'ADEQUADA AL SEU ÚS
CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA: NUL
SECCIÓ
CONSTRUCTIVA
FERMCONSTRUCTIVA I FERM
ALTRES RECOMANACIONS
D'EXECUCIÓ,
SECCIÓ
Sub-base
Base
Làmina antiarrels
Paviment

Esplanada E-2
25 cm de tot-ú compactat
Malla geotèxtil antivegetació
15 cm de sauló garbellat

REPOSICIONSI IRASES
RASES PER
SERVEIS
REPOSICIONS
PERPAS
PASDE
DE
SERVEIS
S'evitarà la col·locació d'arquetes en el sauló, ubicant-les en zones de paviments petris.
Les rases es reompliran amb el propi sauló de l'excavació evitant la seva contaminació amb
les terres de les capes inferiors.

CONDICIONS
GENERALS II TOLERÀNCIES
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ
CONDICIONS
GENERALS
D'EXECUCIÓ

PENDENT MÍNIM Mínim 1%
PENDENT MÀXIM Màxim 2% (s'aconsella un màxim de l'1,5%)
TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ Nivell ± 10mm
Planor: 4mm / 2mm
Replanteig: ± 10 mm
Alineació 3mm / 2mm

OBSERVACIONSELEMENTS
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
OBSERVACIONS
D'URBANITZACIÓ
ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es
pot executar fàcilment sobre dau de formigó que ha de quedar 10 cm per sota de la capa
d'acabat.

EL SAULÓ HAN
D'ESTAR
IDENTIFICADES
AMB :
NOTA
EL SAULÓ
HAPERFECTAMENT
D'ESTAR PERFECTAMENT
IDENTIFICAT
AMB
NOTA
Corba Granulomètrica millorada per reduir l'erosió
El sauló més utilitzat a la ciutat de Barcelona es el granític de color daurat.
Identificació amb marca d'origen que garanteixi reposicions amb la mateixa qualitat i cromatisme
Altres tipus de sauló:
Granulometries estudiades i testades per millorar el seu comportament mecànic
Calcari de color gris
Nom petrogràfic identificant de la homogeneïtat de l'àrid
Albero de color groc (utilitzat en les places de braus)
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14. PAVIMENTS CONTINUS GRANULARS SAULÓ
14.1. DESCRIPCIÓ.
Paviment granular format per l'àrid procedent de la meteorització del granit obtinguda per
excavació. La composició estàndard del sauló és: 80 % de sorres, 4 % de llims, 16 % d’argiles, de
textura franco-arenosa, és compactable en capes de 30 cm formant subbases d’excel·lent qualitat.

14.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.
Els paviments de sauló requereixen un cert manteniment, que va des de la recol·locació del sauló
arrossegat per la pluja, a la substitució de sauló brut o contaminat per matèria orgànica, a la
reposició de material perdut i de la neteja periòdica dels pous sorrers.

14.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.
En relació a criteris de sostenibilitat, es tracta d’un material d’extracció sense tractaments
posteriors, té un baix cost de producció i de transport. Es tracta d'un material Km 0. reutilitzable i
reciclable.

14.5. ÀMBITS RECOMANATS.
Els àmbits per excel·lència per paviment de sauló són els espais verds, espais naturals i zones a
renaturalitzar, camins i carrils bici en places i parcs.
És una solució que s’adapta perfectament als requeriments mediambientals com a paviment en
espais verds, espais naturals i zones a re naturalitzar, en camins, carrils bici i esplanades.

14.3. -RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.
•
Secció constructiva. Bases.
El paviment de sauló està format per l’esplanada compactada 95%, la capa base de 20 cm de tot-ú
o sauló compactada al 98% del PM, làmina de geotèxtil i 30 cm de sauló compactat.
Cal tenir en compte la poca capacitat drenant que té una vegada compactat, el que obliga a donar
mínimes pendents de l’ordre de l’1 al 2 % i disposar de sistema de drenatge amb embornals i pou
sorrer. En pendents superiors al 2% les pluges arrosseguen els grans, formen reguerons i desplacen
el sauló cap als punts baixos contaminant altres paviments o colmatant els embornals. Per pendents
superiors s’aconsella el sauló estabilitzat o Sòlid Sauló que amb tractament superficial de resines
incorporades al sauló
En camins el pendent transversal s’ha d’incrementar del 2 al 4% amb bombeig amb la finalitat de
drenar amb el mínim recorregut, una bona solució per evitar la prematura pèrdua de sauló és
barrejar sauló amb tot-ú amb la proporció 40%-60%, un cas és la Carretera de les Aigües.
Per aconseguir una millor compactació i per tant millorar les capacitats mecàniques del paviment és
aconsellable el subministrament de sauló garbellat amb una granulometria entre 0.05 i 2 mm.
•

Grau de
de dificultat en la col·locació

Generalitats.
Es tracta de paviment amb una relativa facilitat de col·locació, on s’ha de tenir molt en compte
no sobrepassar els pendents admissibles i tenir cura en les entregues als embornals i altres
elements d’urbanització, amb bona compactació al voltant per evitar punts baixos i formació
de regerons.

Terminis de posada en servei
Es pot trepitjar immediatament després de la seva execució..
•
Especejament, rasants
En grans superfícies, places i parcs és convenient subdividir en àmbits de drenatge d’uns 400 m2
com a màxim, amb recollides lineals, (vorades, encintats i embornals), si això no fos possible és
preferible renunciar als pendents i acceptar una certa inundació i per tant renunciar als usos del
parc durant aproximadament 48 hores en episodis de fortes pluges.

14.6. EXPERIÈNCIES.
Des del punt de vista global, és a dir: formal- funcional, tècnic- econòmic, i reposició- manteniment,
el paviment de sauló dona uns bons resultats si es té cura de no sobrepassar els pendents.
14.7. VARIANTS.
Existeixen diferents tipus de sauló segons la roca de l’extracció:
Sauló de procedència de la meteorització de roques calcàries.
Albero, procedent de roca silícia
Sauló estabilitzat/ terres estabilitzades
14.8 SAULÓ ESTABILITZAT/ TERRES ESTABILITZADES
Es tracta de solucions que incorporen productes estabilitzants a la barreja del sauló, o de les terres i
dels materials reciclats, per aconseguir més resistència i sobretot per evitar l’erosió, que sense cap
mena de dubte és el principal problema dels paviments de terra. La gran avantatja, és que
segueixen mantenint l’aspecte de paviment natural, és porós, i té un cert desgast de la superfície,
permet fer itineraris adaptats als PMR, i és un millor paviment per les bicicletes que el sauló
convencional.
Cada fabricant aplica uns estabilitzants i en unes proporcions. És important que la barreja es faci
mecànicament i no afegint manualment el producte en el sauló.
Es recomana per fer camins en parcs, que tindrien la consideració d’adaptats, grans superfícies de
joc, aparcaments de baixa intensitat en àmbits mediambientalment sensibles, camins de vianants
bicicletes o de serveis amb qualsevol pendent. El manteniment i les reparacions són molt senzilles,
ja que és suficient amb la retirada i substitució de la part afectada, el pedaç no és not. El preu és
molt superior al del sauló, i de l’ordre de magnitud d’un tractament superficial asfàltic.
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creación de la imagen de la Ciudad”. Universitat de Barcelona, per permetre la utilització altruista de
part dels seus continguts per la redacció del punt 5 del capítol I d’aquesta GDP, (Evolució històrica dels
paviments de la ciutat.)

Bagursa:
Mª Dolors Febles, Roberto Soto, Lluis Lamich.

Adriana Malé, per la seva tasca de coordinació. A Soledad Reyes, per la seu suport. A Humbert Aldomà
per la valuosa informació tècnica aportada d’iplan.

BCN – Sit (ESTEYCO – CICSA):
Assumpta Brau, Paco Navarro.

A Carme Illa de l’empresa de paviments prefabricats BREINCO per mostrar els diferents paviments,
processos de fabricació i l’exigent control de qualitat i innovació, que apliquen a tots els seus productes.g

Guia de Paviments
bcn.cat

