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MEMÒRIA 

1. MEMÒRIA 

 
1.1 ANTECEDENTS 

Des que l’any 1.929 es va fundar el Club de Futbol Montbui, el futbol és una activitat amb un alt grau de 

seguiment per part dels Montbuiencs de totes les generacions, tant a nivell de seguidors com a pràctica 

esportiva. 

 

L’any 1.958 una família del poble va cedir els seus terrenys per a que es pogués practicar amb un camp i 

unes instal·lacions en més bones condicions que les anteriors. Les instal·lacions comptaven amb 

vestidors, un bar i un petit lloc de venda d’entrades. Anys després l'Ajuntament va reparcel·lar els 

terrenys i passaren a ser destinats a equipaments. 

 

Des de llavors, tant el terreny de joc i les seves instal·lacions han patit el pas del temps i una justa 

conservació però malgrat això, els montbuiencs continuaven fidels al seu equip i al seu esport, 

organitzant excursions arreu on jugués l’equip i presenciant el seu equip quan jugava al camp local. 

 

El 2.007 l’equip ja no va poder allistar-se a la lliga ja que el seu terreny de joc no complia les 

expectatives. Les edificacions estaven altament degradades tot i que es continuaven usant i al camp 

l’herba envaïa el terreny de joc, en principi de sauló i es denotava la precarietat en la línia d’enllumenat. 

A arrel d’això el CF Montbui es va quedar sense camp de futbol i el poble sense el seu punt de trobada 

dels diumenges. 

 

En aquests anys el club ha assolit prou pes per al nucli antic i es vol renovar les instal·lacions i fer alhora 

un impuls urbanístic a aquesta zona que és la porta d’entrada al municipi per la C-37.  

 

L’interès per al desenvolupament de l’àmbit es caracteritza per la seva situació de proximitat al sud-oest 

de l’àrea urbana i la topografia planera que queda situada entre la carretera C- 37, i el torrent de 

Garrigosa. 

 

1.2 ESTAT ACTUAL DEL TERRENY, SITUACIÓ I SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT DE PROJECTE 

L’àmbit d’actuació és al nucli antic de Sta. Margarida de Montbui, a la comarca de l'Anoia. La zona 

esportiva se situaria a l’entrada sud del poble, on actualment hi ha tots els equipaments esportius del 

nucli. Dins d’un radi de 500 m s’hi troba el CEIP Montbou, una pista poliesportiva, i el club de tennis "Les 

Moreres". 
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L’àmbit corresponent al present projecte d’urbanització limita, al sud, amb uns terrenys del mateix 

propietari que els terrenys de l’actual camp de futbol; al nord, amb la parcel·la del CEIP Montbou; a l’est, 

amb la carretera C – 37, i a l’oest amb el torrent de Garrigosa. 

 

L’extensió total del sòl a urbanitzar és de 18.479,11 m2 de superfície (1,85 Ha). 

 

Actualment els terrenys inclosos dins de l’àmbit de l’actuació són de propietat privada (39,25%), 

d’equipaments comunitaris i dotacions (46,64%) i vials i camins públics amb les zones de protecció 

(14,11%). 

 

El terreny és pràcticament pla, amb un lleuger pendent cap al sud oest en direcció al torrent de 

Garrigosa. Tot i predominar camps de cultiu de secà, des de diferents pous situats fora de l’àmbit del 

projecte es distribueix l’aigua mitjançant un canal de reg que no passa per la zona d’afectació de les 

obres. Els terrenys d’actuació es troben dividits en dos grans parts, el camp de futbol actual i el camp de 

conreu. 

 

S’accedeix a l’obra directament pel C/ Anselm Clavé, que n’és la travessia de la carretera C-37. 

Just a 15 metres de la zona d’actuació es troba el "Club de Tennis Les Moreres". Aquest equipament 

consta de 2 piscines i diverses pistes de tennis. A la vessant nord-est de l’àmbit d’obra es troba el CEIP 

Montbou, que conté una pista poliesportiva, la qual fora d’horari escolar és accessible al públic i en hores 

escolars fa la funció de pati. El CEIP llinda amb diverses edificacions residencials.  

 

Prop de l’actuació hi ha una línia elèctrica de mitja tensió, de tipus aeri, sustentada mitjançant pals de 

fusta o suports de formigó i que va a parar a una Estació transformadora d’alta a mitja tensió ubicada a 

uns 400 metres al Sud-Oest de l’àmbit de projecte. 

  

1.3 CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

La superfície total ocupada és de 1,85 Ha i un cop acabada l’obra, la zona resultarà d’ús esportiu de 

caràcter públic. 

 

Les característiques urbanístiques específiques per aquest sector són les següents: 

 

 1- Equipaments comunitaris i dotacions     8.629,19 m2 

 2- Protecció de sistemes generals     1.327,85 m2 

3- Sòl rústic No Urbanitzable      7.253,07 m2 

 4- Protecció de sistemes generals    1.315,56 m2 

 5- Sistema viari       36 m2 
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El projecte d’urbanització recull de sòl públic de 18.479,11 m2, i comprèn equipaments, zones verdes, i 

aparcaments d’automòbils i autobusos. 

 

1.4 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte respon a una modificació del planejament del POUM de Santa Margarida de Montbui i 

té per objecte la urbanització de la Zona Esportiva al terme municipal de Santa Margarida de Montbui. 

Aquesta zona esportiva intenta respondre a les necessitats actuals del nucli antic del poble i representarà 

una notable millora dels equipaments esportius de la població. A més de l’arranjament de l’entrada sud al 

nucli antic i a l’àrea metropolitana d’Igualada. 

 

El projecte inclou un camp de futbol de gespa artificial, 3 pistes de petanca, una edificació que acollirà el 

bar, graderia, vestidors i oficines, una zona de jocs infantils i una zona d’aparcament per a autobusos i 

bicicletes, i una altra zona d’aparcament d’automòbils. 

 

Les obres previstes són: 

• Explanació, moviment de terres i pavimentació dels vials interiors, així com totes aquelles unitats 

complementàries com ara arbrat de carrers, mobiliari urbà, etc. 

• Xarxa de serveis relatives al sanejament; abastament d’aigua de boca i reg; electricitat de baixa tensió; 

enllumenat públic; xarxa de telecomunicacions. 

• Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions. 

• Construcció de la graderia. 

• Pavimentació de les diferents àrees. 

• Jardineria. 

• Urbanització del C/ Anselm Clavé. 
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1.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

1.5.1 Enderrocs i serveis afectats 

L’actuació prevista fa necessària la demolició de les tres petites edificacions d’única planta (vestidors, bar 

i el cobert de banquetes) i la tanca de formigó que delimita les instal·lacions actuals, la retirada d’arbres i 

de la barana metàl·lica perimetral que delimita el camp de futbol actual. El cobert de les banquetes està 

fet amb plaques de fibrociment, per tant s’haurà d’adequar la retirada segons la normativa vigent. També 

s’efectuarà el desmantellament de la línia elèctrica de baixa tensió que actualment discorre sustentada 

en pals de fusta per a donar servei a les instal·lacions. 

 

Per altra banda, segons les dades subministrades per les companyies no hi ha xarxa d’aigua, gas o 

enllumenat dins els terrenys pertanyents a l’obra. Tot i així, abans d’iniciar les obres caldrà posar-se en 

contacte amb les diferents companyies i sol·licitar informació dels serveis que puguin quedar afectats. 
 

1.5.2  Moviment de terres i topografia 

La morfologia del terreny és força planera i còmoda per a treballar-hi.  

 

La variació de cota descendent de sud-oest a nord-est ha fet necessari definir carrers amb un pendent 

mínim del 0,5% per assegurar un drenatge per gravetat del clavegueram continuant amb la pendent del 

C/ Anselm Clavé. 

 

La zona de vianants s’ha hagut de situar a diferent cota i construint la zona d’aparcament d’autobusos a 

una cota superior. A l’aparcament d’automòbils es preveuen grans moviments de terres. 

 

Moviment de terres 

 

En primer lloc, es realitzarà l’esbrossada del terreny. Es deixaran en acopi aquells materials que es 

puguin emprar a les zones verdes projectades i els productes que no siguin aprofitables es transportaran 

a l’abocador.   

 

En segon lloc, es realitzarà l’excavació de terra vegetal, que ha vingut determinada per l’estudi geotècnic. 

S’ha caracteritzat el tipus de sòl i s’ha definit un primer nivell de sòl vegetal i un segon nivell de reblert de 

naturalesa antròpica, format per llims argilosos i sorrencs amb algunes graves i restes de runa antròpica, 

plàstics i arrels. La presència d’aquests material ha fet necessari que es defineixi un sanejament de 50 

cm de gruix, que s’ha caracteritzat com a excavació de terra vegetal. 

 

Un cop excavada la terra vegetal es realitzaran les excavacions en desmunt i els reblerts. El sòl adequat 

per a la formació de reblerts és fonamentalment de préstec, tot i que es podran aprofitar aquelles terres 

procedents de l’obra sempre que es caracteritzin com a sòls adequats. 
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En tots els vials es deixarà un sobreample d’un metre a cada banda. En el cas de desmunt en aquest 

sobreample es realitzarà una cuneta de terres de 0,5 m de profunditat i un metre d’ample. 

  

Les condicions que han de complir els terraplens, així com el sistema d’execució, s’indiquen 

convenientment al document núm. 3 d’aquest projecte (Plec de Condicions) i als annexos 4 (Estudi 

geotècnic) i 5 (Estudi del ferm). 

 
1.5.3 Descripció per zones 

Els sectors presents en aquest projecte són els següents: 

 

Sector 1 – Zones d’aparcament 

Sector 2 – Camp de futbol i graderia 

Sector 3 – Zona d’esbarjo 

Sector 4 – Zona verda 

Sector 5 – Ampliació del C/ Anselm Clavé 

 

Sector 1 – Zones d’aparcament 

La zona d’aparcament estarà situada a la part sud-oest de la parcel·la i tindrà una plataforma a cota 394 

amb una capacitat per a 5 autobusos, 34 per a cotxes i 2 per a minusvàlids. L’accés es realitzarà de 

forma directa des de la carretera C-37 i estarà oberta per a poder aprofitar-se com a zona d’aparcament 

dels autocars que puguin accedir a les pistes de tennis o del CEIP. 

 

Sector 2 – Camp de futbol 

Es troba situat a la part central del recinte, a cota 392. S’ha projectat un camp de futbol de dimensions 63 

per 105 m2. L’assistència del públic als partits que s’hi realitzin serà possible gràcies a una graderia 

mixta de formigó i estructura metàl·lica que donarà cabuda a 256 persones i albergarà les instal·lacions 

de vestidors. 

 

Sector 3 – Zona d’esbarjo 

Situats al costat nord del camp de futbol i al davant de l’edifici de bar es realitzarà una zona d’esbarjo per 

infants, a cota 392. L’edifici de bar queda fora d’àmbit de projecte per a una segona fase. Tot i que es 

deixaran els serveis corresponents a peu de parcel·la. 

 

La zona de jocs ha de ser apta per activitats a l’aire lliure, és a dir, sense control directe d’un adult i que 

no suposi un perill per als més petits. Per això, el recinte necessita la màxima seguretat amb un 

tancament perimetral i amb un reduït número d’accessos al recinte, un per recinte, per facilitar la 

supervisió i vigilància des de fora. 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

6 

Situades al costat dels jocs infantils es construiran 3 pistes de petanca de 14x4m2 cadascuna, unides de 

dos en dos i confinades amb uns taulons i llistons de fusta (veure detall als plànols). Així s’han distribuït 

mobiliari urbà tals com bancs i papereres. 

A aquesta zona s’hi situarà una pèrgola amb plaques fotovoltaiques que generarà electricitat per a la 

zona esportiva i la sobrant es vendrà a la xarxa. 

 

Sector 4 – Zona verda 

Aquesta àrea inclou el conjunt d’espais que seran enjardinats, així com tots els talussos que seran 

hidrosembrats per tal d’evitar processos erosius. La jardineria projectada en les diferents zones està 

composada per espècies autòctones de baixos requeriments hídrics, que seran controlats per la xarxa de 

reg projectada a totes les zones enjardinades. 

 

Els nous paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de seccions estructurals per a paviments 

urbans en sectors de nova construcció, tenint en compte la reglamentació del MOPT i les 

característiques del terreny segons l’estudi geotècnic. 

 

Sector 5 – C/ Anselm Clavé 

Al llarg de la travessia que discorre a tocar de la zona esportiva, s’urbanitzarà la zona col·locant 

enllumenat, arranjant col·lectors i pavimentant el carrer (voreres). 

 

1.5.4 Ferms i paviments 

Zona d’aparcament d’autobusos 

• Doble capa de pintura acrílica tipus CONCENTRADO 

• 0,20 m de formigó HM-20 sobre la qual es pintaran les línies d’aparcament. 

• Reg d’emprimació 

• 0,25 m de base granular (tot-ú artificial) 

 

Camp de futbol 

La secció de ferm proposada per aquest és de: 

• Sobre la capa d’asfaltat, es col·locarà la gespa artificial 100% poliolephins ‘Poligras Prestige XT-65’ o 

equivalent, de 65mm de llastrada amb sorra de sílice i grànuls de cautxú. 

• Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12 de 3 cm d’espessor 

• Reg d’emprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 

• Base de tot-ú, de 20cm 

 

Jocs infantils i petanca 

El paviment previst al parc infantil és el següent: 

• 0,15 m de sauló col·locats sobre una base de tot-ú artificial 
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Cal assenyalar que els encintats del parc infantil seran de RTI. Aquests encintats tenen l’objecte de 

marcar els passadissos del parc, que són d’un ample de 3,0 m el carrer principal i de 2,0 m als 

entroncaments. 

També s’ha de destacar que sota certes joguines, es substituirà aquesta secció per la col·locació de 

paviment de cautxú sobre la base de tot-ú artificial. Aquesta superfície, més tova que el sauló, es 

col·locarà sota el tobogan i la xarxa de cordes. 

 

Zones interiors 

La pavimentació de les zones interiors és a base de llambordins a la zona de la terrassa del bar i als 

voltants de la graderia. 

Estaran formats per llambordins de dimensions 10x20x8cm llises sense bisell, disposats sobre 5cm de llit 

de sorra col·locat sobre una base de tot-ú artificial de 16 cm de gruix. 

 

Camí perimetral 

• Mescla Bituminosa S12 amb un gruix de 5cm 

• Reg d’emprimació 

• Base de tot-ú artificial amb un gruix de 15cm 

 

C/Anselm Clavé 

El paquet de la vorera consta de 

• Rigola 

• Subbase de formigó HM20 

• Base de tot-ú artificial amb un gruix de 15cm 

 

1.5.5 Xarxes de serveis 

En el present projecte s’han desenvolupat les següents xarxes: 

 

- Clavegueram 

- Abastament d’aigua 

- Subministrament elèctric 

- Enllumenat públic 

- Reg 

 

Clavegueram 

La xarxa projectada és separativa i els conductes utilitzats són de polietilè PE alleugerit d’1 atm. 

 

Les aigües pluvials interiors a la zona esportiva es conduiran al torrent de Garrigosa; les residuals, aniran 

connectades a la xarxa de clavegueram existent  tal com s’especifica als plànols. 
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Abastament d’aigua 

La xarxa projectada s’ha dut a terme atenent als criteris següents: 

 

• Definició de la xarxa per part de la companyia   

 

• Magnitud de la demanda, pel que fa a la ocupació de la zona esportiva, els equipaments i zones 

verdes. 

 

• Preveure el dimensionat i pressió de la xarxa per possibilitar la seva ampliació per a l’abastament 

d’una futura urbanització del sector. 

 

• Evitar que les operacions de reparació en algun punt de la xarxa afectin un nombre important de 

parcel·les del nucli. 

 

• Modificacions de la xarxa per adaptar-se a les necessitats reals del sector. 

 
1.5.6 Enjardinament i reg 

Existeixen 3 zones diferenciades per a enjardinament,  

 

- Zona de bancs al límit entre zona de vianants i d’aparcament d’autobusos: Acer Negundo (1 peu 

cada 10m) 

- Resseguint el camí perimetral al nord de la zona esportiva hi haurà Populus Alba que ajudaran 

juntament amb el tractament amb una manta orgànica i la hidrosembra a mantenir el talús. 

- A la zona d’espera a l’aparcament d’autobusos es plantaran dos unitats de Quercus Ilex. 

- A la zona enjardinada nord-est es plantaran 5 unitats de Tamarix gallica i també es plantaran 

exemplars de planta orgànica i ornamental com Lavanda, Argelagó, Llentiscle i Romaní, totes elles 

típiques de clima termomediterrani (densitat 2.500 peus/Ha. Aquesta zona també consta d’una 

hidrosembra. 

 

El reg costa d’una xarxa primària que recorre tota la zona esportiva i xarxes secundàries que reguen les 

zones verdes i el camp de futbol. 

 

1.6 CONNEXIONS EXTERIORS 

La zona esportiva tindrà tres accessos a la via pública. Els vianants i bicicletes accediran per l’accés 

situat al costat del CEIP Montbou i també per l’accés al camí perimetral a la part nord-oest darrera de les 

pistes de petanca. Els autobusos accediran a l’aparcament directament des de la carretera C-37 al punt 

on es converteix en travessia. L’aparcament d’automòbils tindrà accés lliure. 
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1.7 OBRES DE FÀBRICA 

Es preveuen 3 obres de fàbrica: 

• Mur de formigó armat d’alçada 2,3m per a salvar la diferència de cota 392 i 394. 

• Graderia mixta de formigó i estructura metàl·lica. 

• Edificació de bar (No contemplada en aquest projecte, es realitzarà a la 2a fase del projecte). 

1.8 ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 

1.8.1 Introducció 

 

En l’annex presentat s’analitzen diferents alternatives per a la resolució de la nova zona esportiva al 

nucli antic de Santa Margarida de Montbui, amb la finalitat d’escollir la solució més adequada segons 

criteris tècnics, socials i econòmics. 

 

1.8.2 Descripció de les alternatives 

 

Es consideren principalment tres alternatives les quals s’exposen a continuació: 

 

 Alternativa1: Construcció d’un nou camp amb instal·lacions bàsiques 
 

Consisteix en la col·locació de vestuaris renovats, pintura nova i gespa artificial. Aquests 

s’hauran de col·locar durant l’estiu. Aquesta solució implica no començar la pretemporada de 

l’equip ja que la durada de les obres és curta. Aquesta alternativa no deixa de ser una minsa 

contribució per a conservar les ja degradades instal·lacions. 

Per aquest motiu no es preveu com una possible solució. 

 

 Alternativa 2: Renovació total de la zona per a tots els públics 
 
Consisteix en la construcció d’un nou camp de futbol. D’aquesta manera s’obté un camp de 

futbol en unes condicions acceptables per la pràctica d’aquest esport i de dimensions 

reglamentàries per a jugar competicions superiors. 

Les obres tindran un resultat que durarà per un llarg període de temps. Per tal de satisfer la 

demanda de la població i la demanda d’infraestructures que suposarà l’impuls a aquesta 

zona es requerirà la construcció, a banda del terreny de joc de gespa artificial, d’una 

estructura per allotjar els espectadors, un edifici de bar, una zona infantil i un aparcament 

d’autobusos per als aficionats i equips visitants. 
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La graderia se situaria paral·lela al torrent de Garrigosa i l’aparcament d’autobusos a tocar 

del CEIP, el terreny de joc i les zones de vianants es col·locaran a la part més exterior del 

nucli. 

 Alternativa 3: Renovació total de la zona per a tots els públics cuidant-ne la 
situació dels elements 

 

Es construiria el terreny de joc amb gespa artificial, a més es prepararia per l’increment 

d’afluència d’usuaris tot condicionant una zona com a aparcament d’autobusos i automòbils, 

així com de bicicletes. 

 

Aquesta actuació contempla instal·lar elements minoradors de velocitat al punt on la 

carretera C-37 esdevé travessera, anomenant-se C/ Anselm Clavé, a l’entrada del nucli antic 

i afegint punts de drenatge i voreres a l’alçada de la zona esportiva.  

 

També s’arranjaria la zona per l’accés de públic en general, per tal que totes les generacions 

puguin gaudir del nou espai, tot posant-hi mobiliari públic per tal que pogués acollir tot tipus 

d’usuaris, jocs infantils i pistes de petanca. 

 

Es construirà un sistema de drenatges que portarà les aigües fins el torrent de Garrigosa. 

 

Per tal d’assumir les despeses elèctriques s’instal·larien plaques fotovoltaiques a la zona 

infantil que aprofitarien l’energia solar i la sobrant es posaria a disposició de la xarxa. A 

banda d’això aquesta pèrgola tindria la utilitat de fer ombra als bancs de la zona. 

 

El terreny de joc estarà a la part central-nord de la finca, i la graderia se situarà paral·lela al 

costat llarg del camp adjacent al C/ Anselm Clavé, ja que així serà més accessible des del 

poble i evitarà l’impacte ambiental i paisatgístic que produiria si es posés al costat del torrent 

de Garrigosa. El fet de situar la graderia a aquesta banda requerirà d’instal·lar xarxes al 

camp de futbol per evitar que la pilota vagi al torrent. 

 

Per altra banda, se separaran els aparcaments d’autobusos i automòbils; els d’autobusos 

quedarà recollit dins la zona esportiva però alhora apartat de la part de vianants, a la part 

més exterior del poble i per tant, més accessible des de la C-37. Els automòbils, per altra 

banda s’estacionaran al davant de la tanca del Club de Tennis Les Moreres. 
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1.8.3 Anàlisi d’alternatives 

 
1.8.3.1 Descripció de l’anàlisi 

 

L’anàlisi es realitza mitjançant un mètode d’anàlisi multicriteri. 

 

    Indicadors usats per a l’anàlisi als quals se’ls assignarà uns pesos relatius en funció de la 

importància que tinguin en l’anàlisi. 

 

 Indicadors econòmics: 

 

- Cost : cost de realització del camp de futbol. 

- Manteniment: costos que comportarà en el futur la solució adoptada. Es busca una 

màxima sostenibilitat. 

 

 Indicadors de funcionalitat: 

 

- Funcionalitat general: fa referència a si l’alternativa escollida és viable per a l’ús que 

es vol. 

- Millora de les instal·lacions: té en compte quin augment de capacitat ofereix la 

solució proposada. 

- Complexitat d’execució 

- Duració de les obres 

 

 Indicadors socials: 

 

- Adequació a la topografia: saber l’aprofitament del terreny existent amb la 

conseqüència de conèixer els moviment de terres necessaris. 

- Impacte ambiental 

- Impacte visual 

- Acceptació social 
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1.8.3 Assignació de pesos i puntuació d’alternatives 

 

 Segons criteris propis es valora com s’expressa a continuació 

 

CRITERI INDICADOR TIPUS PES 

Econòmic 
Cost Negatiu 15 

Manteniment Negatiu 13 

Funcional Funcionalitat general Positiu 14 

Millora de les 

instal·lacions 
Positiu 11 

Complexitat 

d’execució 
Negatiu 8 

Durada de les obres Negatiu 5 

Social Adequació  a la 

topografia 
Positiu 6 

Impacte ambiental Negatiu 8 

Impacte visual Negatiu 10 

Acceptació social Positiu 10 

 
 

Total punts ....... 100 

 

Això implica la següent distribució de percentatge: 

 

  Indicadors econòmics .......  28 %  

  Indicadors Funcionals .......  38 % 

Indicadors Socials .............  34 %  Es té molt en compte els        indicadors 

funcionals en  l’anàlisi multicriteri ja que s’està 

parlant d’una obra pública amb una finalitat 

única, aconseguir la pràctica de l’esport. 

 

 

 

Per tal de puntuar les alternatives es puntuarà amb valors segons el pes de l’indicador. El pes 

s’interpretarà a més valor, més positiu. (Un ítem barat es puntuaria amb un 10) De la suma de pesos en 

surt el cas més puntuat, que n’és l’alternativa a escollir. 

 

 Alternativa1: Construcció d’un nou camp amb instal·lacions bàsiques 
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Aquesta és la solució més positiva econòmicament parlant, ja que al fer menys actuacions 

només contempla la construcció d’edificacions petites i no hi ha grans moviments de terres. 

Les molèsties generades seran molt lleus i el cost i manteniment també. En quant a 

funcionalitat, tindrà un baix increment i la durada de les obres serà curta, però no millorarà 

sensiblement l’estat de la zona. La gent quedarà satisfeta però amb la sensació que s’hi 

podria haver fet més, ja que una millora d’aquestes característiques demana més 

instal·lacions. 

 

CRITERI INDICADOR TIPUS PES PES Alt. 1 

Econòmic 
Cost Negatiu 15 8 

Manteniment Negatiu 13 8 

Funcional Funcionalitat 

general 

Positiu 14 5 

Millora de les 

instal·lacions 

Positiu 11 4 

Complexitat 

d’execució 

Negatiu 8 6 

Durada de les 

obres 

Negatiu 5 4 

Social Adequació  a la 

topografia 

Positiu 6 5 

Impacte ambiental Negatiu 8 6 

Impacte visual Negatiu 10 7 

Acceptació social Positiu 10 2 

TOTAL   100 55 

 
 

 Alternativa 2: Renovació total de la zona per a tots els públics 
 

Amb la construcció del nou camp de futbol, la graderia, l’edifici de bar, i la zona infantil 

generen una gran acceptació social, perquè obren la obra a més tipus de públics. Per altra 

banda l’aparcament d’autobusos dóna la possibilitat d’acollir més gent de fora i es podrà 

aprofitar pels busos que vagin al CEIP i al club de tennis propers. Les obres  tindran un 

període més llarg que l’alternativa 1, però els resultats seran més satisfactoris. 

 

La graderia se situaria paral·lela al torrent de Garrigosa i l’aparcament d’autobusos a tocar 

del CEIP, el terreny de joc i les zones de vianants es col·locaran a la part més exterior del 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

14 

nucli. La graderia al capdamunt del talús, a la riba del torrent ocasiona un gran impacte visual 

i ambiental i l’aparcament d’autobusos al costat del CEIP provocarà una intersecció dels 

fluxos de vianants usuaris de la zona esportiva. 

 

 

CRITERI INDICADOR TIPUS PES PES Alt. 2 

Econòmic 
Cost Negatiu 15 7 

Manteniment Negatiu 13 8 

Funcional Funcionalitat 

general 

Positiu 14 8 

Millora de les 

instal·lacions 

Positiu 11 8 

Complexitat 

d’execució 

Negatiu 8 5 

Durada de les 

obres 

Negatiu 5 3 

Social Adequació  a la 

topografia 

Positiu 6 4 

Impacte ambiental Negatiu 8 2 

Impacte visual Negatiu 10 3 

Acceptació social Positiu 10 8 

TOTAL   100 56 

 
 Alternativa 3: Renovació total de la zona per a tots els públics cuidant-ne la 

situació dels elements 
 

Aproximadament els indicadors econòmics seran similars a l’alternativa 2, patint un petit 

increment però afavorint-ne la complexitat d’execució per la situació de la graderia i 

l’aparcament d’autobusos en zones més localitzades i amb menors incidents topogràfics i de 

vialitat. Amb aquesta situació de grades i aparcament de busos se soluciona el problema de 

l’intersecció de fluxos i d’impacte visual i ambiental. 

 

L’aparcament de cotxes millora les instal·lacions i l’acceptació social. L’arranjament del C/ 

Anselm Clavé també incorpora una millora de l’entorn. Per altra banda, la instal·lació de les 

plaques fotovoltaiques incorpora punts a favor de l’acceptació social i del cost de 

manteniment de les instal·lacions. 

La durada de les obres és perjudicial perquè l’equip s’haurà de traslladar a entrenar a un 

altre camp. 
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CRITERI INDICADOR TIPUS PES PES Alt. 3 

Econòmic 
Cost Negatiu 15 6 

Manteniment Negatiu 13 9 

Funcional Funcionalitat 

general 

Positiu 14 14 

Millora de les 

instal·lacions 

Positiu 11 11 

Complexitat 

d’execució 

Negatiu 8 6 

Durada de les 

obres 

Negatiu 5 2 

Social Adequació  a la 

topografia 

Positiu 6 3 

Impacte ambiental Negatiu 8 6 

Impacte visual Negatiu 10 6 

Acceptació social Positiu 10 9 

TOTAL   100 72 

1.8.4 Selecció de proposta 

 

De l’anàlisi multicriteri exposat, s’escull l’alternativa Renovació total de la zona per a tots els públics 
cuidant-ne la situació dels elements com a solució de projecte, que és la que millor puntuació ha 

obtingut. 

 

1.9 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La durada de les obres serà de 6 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució 

d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.10 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Les classificacions dels contractistes hauran de ser les següents: 

 

grup (C)   subgrup (2) categoria (E) 

grup (G)   subgrup (6) categoria (E) 

grup (I) subgrup (9) categoria (E) 
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1.11 FÓRMULA PER A LA REVISIÓ DE PREUS 

S’aplicarà la fórmula tipus 1 de revisió de preus, segons la Llei de Contractes de l’Estat: 

 

Kt  =  0,34 Ht/Ho + 0,26 Et/Eo + 0,05 Ct/Co + 0,18 St/So + 0,02 Lt/Lo + 0,15 

 

On: 

H  =  Índex del cost de la mà d’obra 

E  =  Índex del cost de l’energia 

C  =  Índex del cost del ciment 

S  =  Índex del cost dels materials siderúrgics 

L   =  Índex del cost dels lligants bituminosos 

 

1.12 NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE 

La normativa aplicable es troba al Document 3 "Plec de Condicions" 

 

1.13 SEGURETAT I SALUT 

El projecte incorpora a l’Annex 21, l’estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi l’execució de 

les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de 

seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

 

1.14 PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ SIS-CENTS CINC MIL SIS-

CENTS CINQUANTA-NOU AMB SEIXANTA CÈNTIMS, el qual, incrementat amb el 13% de despeses 

generals i el 6% de benefici industrial, i que amb el 18% d’IVA dóna un pressupost global per a contracta 

de UN DOS MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS 

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (2.254.667,22 euros). 

 
 
1.15 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 
Són els següents: 

  
• Document número 1: Memòria 
 
• Memòria  
• Annex 1. Reportatge fotogràfic 
• Annex 2. Topografia 
• Annex 3. Estudi geotècnic 
• Annex 4. Pavimentació 
• Annex 5. Mur 
• Annex 6. Graderia 
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• Annex 7. Enllumenat públic 
• Annex 8. Aparcaments 
• Annex 9. Pluviometria i Sistemes de drenatge 
• Annex 10. Energia solar fotovoltaica 
• Annex 11. Transformador elèctric 
• Annex 12. Afectacions al trànsit 
• Annex 13. Expropiacions i ocupacions temporals 
• Annex 14. Jardineria 
• Annex 15. Serveis afectats 
• Annex 16. Pla d’obra 
• Annex 17. Control de qualitat 
• Annex 18. Estudi d’organització de les obres 
• Annex 19. Justificació de preus 
• Annex 20. Pressupost per al coneixement de l’administració 
• Annex 21. Estudi de Seguretat i Salut 
• Annex 22. Pla de manteniment de les instal·lacions 

 
 

• Document número 2: Plànols 
 

• Plànol 1. Situació i emplaçament 
• Plànol 2. Estat actual 
• Plànol 3. Aixecament topogràfic 
• Plànol 4. Planta general 
• Plànol 5. Planta replanteig 
• Plànol 6. Perfil longitudinal 
• Plànol 7. Planta de pavimentació 
• Plànol 8. Detalls pavimentació 
• Plànol 9. Unió de paviments 
• Plànol 10. Planta de tancaments 

• Plànol 10.1. Detall de tancaments 
• Plànol 11. Replanteig camp de futbol 

• Plànol 11.1. Línies camp de futbol 
• Plànol 11.2. Drenatge. Planta i detalls 
• Plànol 11.3. Drenatge. Detalls 
• Plànol 11.4. Definició de materials 
• Plànol 11.5. Detalls entregues de materials 
• Plànol 11.6. Xarxa de reg. Planta general 
• Plànol 11.7. Dipòsit de retenció d’aigües pluvials 
• Plànol 11.8. Xarxa de reg. Planta general 2 
• Plànol 11.9. Equipaments esportius 
• Plànol 11.10. Equipaments esportius 2 
• Plànol 11.11. Córners i banderes 
• Plànol 11.12. Baranes perimetrals 
• Plànol 11.13. Xarxa para pilotes 

• Plànol 12. Replanteig mur 
• Plànol 12.1. Perfil del mur 
• Plànol 12.2. Armat del mur 

• Plànol 13. Replanteig Graderia  
• Plànol 13.1. Perfil graderia 
• Plànol 13.2. Estructura. Fonaments 
• Plànol 13.3. Estuctura.Pilars 
• Plànol 13.4. Estructura metàl·lica. Cotes 
• Plànol 13.5. Estructura metàl·lica. Perfils 
• Plànol 13.6. Pòrtics extrems  
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• Plànol 13.7. Pòrtics intermitjos 
• Plànol 13.8. Alçat. Perfil i cotes 
• Plànol 13.9. Planta. Perfils i cotes 
• Plànol 13.10. Planta total. Perfils i cotes 
• Plànol 13.11. Unions estructura metàl·lica 

• Plànol 14. Distribució graderia 
• Plànol 15. Jardineria  
• Plànol 16. Xarxa de drenatge  

• Plànol 16.1. Xarxa de drenatge C/ Anselm Clavé 
• Plànol 16.2. Xarxa de drenatge C/Anselm Clavé. Detalls 
• Plànol 16.3. Xarxa de drenatge zona esportiva 1 
• Plànol 16.4. Xarxa de drenatge zona esportiva 2 
• Plànol 16.5. Xarxa de drenatge zona esportiva 3 

• Plànol 17. Xarxa de residuals 
• Plànol 18. Xarxa elèctrica i enllumenat 

• Plànol 18.1. Detall transformador 
• Plànol 18.2. Detall transformador 1 
• Plànol 18.3. Detall torra camp de futbol 
• Plànol 18.4. Detall focus camp de futbol 

• Plànol 19. Xarxa de reg i aigua potable 
• Plànol 20. Parallamps 
• Plànol 21 Pèrgola fotovoltaica 

 
• Document número 3: Plec de condicions 

 
• CAPÍTOL 1.- Plec de condicions Tècniques Generals 
• CAPÍTOL 2.- Plec de condicions de Materials i Unitats d’obra 
• CAPÍTOL 3.- Plec de condicions Tècniques Particulars 

 
 

• Document número 4: Pressupost 
 

1. Amidaments 
2. Quadre de preus nº1 
3. Quadre de preus nº2 
4. Pressupost 
5. Resum del pressupost 
6. Últim full 

 
 
Igualada, Juny de 2.011 
L’enginyer autor del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ignasi Gonzàlez Espinosa 
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ANNEX 1 
 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

1. FOTOGRAFIA AÈRIA 

A la fotografia aèria es pot observar l’àmbit d’obra delimitat per la línia taronja. 

La zona d’actuació es troba delimitada pel torrent de Garrigosa al nord-oest i per la carretera C37 al sud-est 

 

 
Vista panoràmica dels terrenys d’emplaçament de la futura zona esportiva. 
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2. FOTOGRAFIES 

 
 

Figura 1. Vista de la parcel·la rural des de la carretera C-37. Al fons s’observa la tanca de l’actual camp de futbol i paral·lela a la carretera 

una línia de Baixa Tensió. 

 

 
 

Figura 2. Vista del límit Oest de la parcel·la rural des de la carretera C-37, a continuació hi ha el curs del Torrent de Garrigosa. Al fons 

s’observa l’estació transformadora. 
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Figura 3. Vista de la parcel·la rural des del vèrtex més occidental del camp de futbol existent. 

 
 

Figura 4. Zona Nord de la parcel·la rural. A l’esquerra hi ha el torrent de Garrigosa i a la dreta la tanca del camp existent. 
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Figura 5. Vista del camp de futbol des del córner més occidental. 

 

 
Figura 6. Vista de la part posterior del la porteria sud-oest. 
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Figura 7. Fotografia de la banqueta presa l’any 2008. La coberta de fibrociment s’haurà de retirar segons els procediments vigents. 

 

 
Figura 8. Estat actual de la banqueta 

 

 

 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

6 
 

 
Figura 9. Residus de fibrociment de la coberta de la banqueta. 

 
Figura 10. Residus de fibrociment 
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Figura 11. Edificació de bar a enderrocar. 

 
Figura 12. Entorn d’edificació de bar a enderrocar. 
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Figura 13. Tanca costat Oest caiguda durant un episodi de fort vent 

 
Figura 14. Tanca caiguda 
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Figura 15. Vista zona Sud 

 
Figura 16. Vista d’Oest a Est. Al fons hi ha el CEIP Montbou 
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Figura 17. Terreny de joc 

 
Figura 18. Terreny de joc 
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Figura 19. Terreny de joc. Vista Oest 

 
Figura 20. Vista del terreny de joc des de la part est . 
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Figura 21. Vestidors a enderrocar. 

 

 
Figura 22. La tanca de formigó que delimita l’actual zona de camp de futbol s’haurà d’enderrocar, i la barana perimetral metàl·lica es 

retirarà. 
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Figura 23. Vista de la carretera C-37 a l’entrada al nucli antic del poble. A la zona de la dreta s’actuarà per tal d’habilitar la zona per 

aparcament. A l’entrada a la zona esportiva s’introduiran elements per pacificar el trànsit. 

 
Figura 24. Zona d’aparcament del Club Esportiu Les Moreres 
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Figura 25. Aparcament de Les Moreres 

 
Figura 26. Entrada al Centre Esportiu Les Moreres. 
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Figura 27. Contenidors a l’aparcament de Les Moreres 

 
Figura 28. Accés actual al camp de futbol. A la dreta, CEIP Montbou 
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Figura 29. Vista interior del recinte esportiu. Es retirarà l’enllumenat actual del camp. 

 

 
Figura 30. En la fase d’enderroc es retiraran 3 cartells similars. 
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Figura 31. Es preveu la retirada dels arbres existents. 

 
Figura 32. Caseta de venda d’entrades a enderrocar. 
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Figura 33. Riba del torrent de Garrigosa. 

 

 
Figura 34. Torrent de Garrigosa 
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Figura 35. Terrenys agrícoles de l’Oest de la finca 

 
Figura 36. Banda nord-est del camp. A l’esquerra hi ha el CEIP Montbou. 
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Figura 37. Banda sud-est del camp. Fotografia 2008 

 

 
Figura 38. Porteria zona Est 
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Figura 39. Tanca costat C/ Anselm Clavé 

 

 
Figura 40. A l’esquerra, zona d’aparcament, al centre carretera C-37 i a la dreta els terrenys del camp. A la línia de panot de la part 

inferior de la foto és on comença la zona d’actuació. 
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Figura 41. Vista actual del camp de futbol. Al fons, el CEIP Montbou. 

 

 
Figura 42. Camp de cultiu a expropiar. L’expropiació arriba fins l’habitatge existent. 

 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

23 
 

 
Figura 43. Voral de la carretera C-37. Vista cap a l’Est. 

 

 
Figura 44. Voral de la carretera C-37. Vista cap a l’Oest 
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Figura 45. Voral C-37 

 
Figura 46. Vista cap a la Estació Transformadora 
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Figura 47. Voral costat Les Moreres 

 
Figura 48. Voral C-37 
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Figura 49. Entrada al poble 

 
Figura 50. Drenatge de mur cap al voral de la C-37 
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Figura 51. Zona limitant amb la pista del CEIP Montbou. Es preveu la retirada del cartell publicitari i trasllat dels arbres. 

 

 
Figura 52. En primer pla, C/ d’Anselm Clavé, a la dreta pati del CEIP Montbou i a l’esquerra cartell publicitari a retirar i porta principal 

d’accés al recinte. La situació de l’entrada es conservarà. 
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Figura 53. Vista de la zona d’aparcament a pavimentar. A l’esquerra, club de tennis de “Les Moreres”. A la fotografia s’aprecia el 

recorregut de l’aigua fins arribar al col·lector actual. La superfície d’aglomerat es fresarà. 

 

 
Figura 54. Accés camí dels horts. S’urbanitzarà aquesta vorera. Límit d’àmbit d’actuació 
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ANNEX 2 
 

TOPOGRAFIA 
 

1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte del present annex és la definició dels elements considerats com a base de la topografia o la 

cartografia que han sigut emprats en la redacció del projecte. 

 

2. CARTOGRAFIA 

 

S’adjunta un mapa cartogràfic extret de la web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i que 

correspon a la situació del camp de futbol actual i els terrenys de l’actuació. 

 

 

 
Figura 1. Vista de l’ICC 
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3. ORTOFOTOS 

 
També s’adjunta una ortofotomapa que ha estat extret de la web del Ministerio de Agricultura amb el 

visor Sigpac. Es pot observar que de Sud-Oest a Nord-Est discorre el torrent de Garrigosa, a l’Est hi ha 

l’escola Montbou i al Sud el complex esportiu de Les Moreres. 

 

 
 

4. PLANIMETRIA 

 

Primer es replantejarà els dos nivells del terreny d’acabat i a posteriori es marcarà els vèrtexs dels 

diversos elements a construir. Un cop feta la fase del terreny de joc on inclou la gespa artificial ja 

col·locada, la base i el paviment procedirem a realitzar la planimetria de l’acabat amb una tolerància 

sempre inferior a 3mm amb un regle de 3 metres segons la normativa. 

5. PLÀNOLS 

 
La base topogràfica del projecte és en format DIN A1 es troba en el plànol número 2, realitzat a escala 

1:5000 i proporcionat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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5.1 Llistat de coordenades d’estacions 

 
BASES 

 
Nom Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala Codi 

P1 382229.390 601680.660 396.586 1.00000000 BASE 1 

P104 382190.221 601705.612 394.000 1.00000000 BASE 2 

P128 382308.076 601918.773 389.629 1.00000000 BASE 3 

P2 382229.493 601698.662 395.117 1.00000000 BASE 4 

P67 382408.189 601882.212 389.860 1.00000000 BASE 7 

P69 382352.232 601821.196 392.461 1.00000000 BASE 6 

P75 382331.634 601873.504 391.488 1.00000000 BASE 7 
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6. LLISTAT DE PUNTS 

AIXECAMENT 
 
 

01/04/2011 
 

Numero Coord. X Coord. Y Coord. Z 
1 382229.390 601680.660 396.586 
2 382229.493 601698.662 395.117 
3 382210.007 601708.539 394.224 
4 382185.758 601721.222 385.938 
5 382189.849 601676.676 396.045 
6 382210.442 601664.725 402.764 
7 382162.380 601749.124 392.453 
8 382177.168 601753.746 385.072 
9 382160.024 601760.964 389.403 

10 382217.610 601732.326 393.926 
11 382251.915 601724.952 395.192 
12 382224.930 601677.387 402.317 
13 382242.895 601666.872 399.250 
14 382239.413 601675.362 398.534 
15 382278.717 601728.239 396.457 
16 382256.879 601755.455 393.851 
17 382270.931 601751.390 394.014 
18 382275.025 601748.080 394.051 
19 382272.792 601745.317 394.014 
20 382268.698 601748.627 393.977 
21 382264.731 601728.906 397.815 
22 382235.021 601765.852 393.808 
23 382245.191 601777.618 393.237 
24 382242.768 601786.263 392.218 
25 382283.862 601752.342 392.218 
26 382278.666 601788.179 392.660 
27 382292.094 601801.959 392.178 
28 382304.917 601820.421 392.176 
29 382298.887 601854.251 392.218 
30 382339.981 601820.330 392.218 
31 382306.415 601761.802 395.000 
32 382304.257 601758.848 395.283 
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33 382272.644 601828.892 394.991 
34 382275.804 601826.528 395.532 
35 382268.257 601817.319 395.720 
36 382265.808 601818.966 395.141 
37 382240.214 601840.989 382.708 
38 382239.806 601832.907 383.000 
39 382242.278 601821.369 383.000 
40 382235.244 601813.934 384.000 
41 382242.133 601816.782 385.000 
42 382206.325 601796.757 385.000 
43 382190.562 601782.031 387.000 
44 382199.402 601788.285 388.000 
45 382207.507 601792.804 389.000 
46 382215.715 601796.946 390.000 
47 382237.704 601902.509 388.818 
48 382276.459 601920.244 381.457 
49 382267.096 601901.410 381.720 
50 382264.516 601884.507 381.758 
51 382289.377 601888.323 389.554 
52 382283.834 601864.525 390.043 
53 382267.037 601833.932 391.385 
54 382339.281 601813.808 394.275 
55 382315.645 601776.800 394.456 
56 382337.744 601802.855 393.229 
57 382335.257 601795.922 393.588 
58 382328.363 601782.116 394.103 
59 382356.958 601805.908 392.468 
60 382351.245 601809.126 392.855 
61 382341.090 601797.112 393.413 
62 382379.720 601834.082 391.262 
63 382374.792 601824.213 392.308 
64 382371.160 601819.966 392.362 
65 382390.045 601855.303 390.831 
66 382405.258 601873.429 390.168 
67 382408.189 601882.212 389.860 
68 382379.617 601847.864 391.404 
69 382352.232 601821.196 392.461 
70 382359.278 601837.548 392.015 
71 382345.839 601848.663 391.300 
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72 382340.740 601851.296 391.488 
73 382350.876 601855.452 391.451 
74 382341.770 601877.660 391.451 
75 382331.634 601873.504 391.488 
76 382321.891 601880.457 391.112 
77 382311.452 601876.147 390.509 
78 382305.103 601896.121 393.211 
79 382311.281 601902.068 392.919 
80 382313.324 601897.720 393.371 
81 382299.567 601888.384 393.334 
82 382297.268 601889.768 393.221 
83 382299.920 601896.876 393.070 
84 382306.632 601906.061 390.000 
85 382313.854 601918.799 389.408 
86 382285.937 601931.362 383.439 
87 382301.582 601905.884 389.516 
88 382311.905 601860.672 391.000 
89 382327.392 601856.895 391.000 
90 382330.419 601859.875 391.000 
91 382302.288 601867.795 391.000 
92 382294.847 601874.420 391.000 
93 382296.137 601860.708 394.652 
94 382292.580 601859.674 394.529 
95 382288.705 601856.484 394.313 
96 382292.423 601854.309 394.802 
97 382255.015 601824.964 390.000 
98 382274.119 601856.341 390.000 
99 382280.223 601854.102 391.000 

100 382283.175 601873.139 390.000 
101 382239.486 601727.593 395.000 
102 382233.621 601718.676 395.000 
103 382211.563 601693.328 395.000 
104 382190.221 601705.612 394.000 
105 382188.868 601701.810 391.000 
106 382187.015 601707.307 390.000 
107 382188.369 601697.004 390.000 
108 382183.905 601700.456 386.000 
109 382174.252 601708.425 386.000 
110 382179.603 601760.302 385.000 
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111 382175.005 601778.643 384.000 
112 382185.641 601785.015 384.000 
113 382180.288 601775.543 385.000 
114 382188.694 601771.901 389.000 
115 382195.832 601768.720 393.004 
116 382191.614 601767.129 390.000 
117 382226.127 601781.876 393.000 
118 382212.262 601780.332 393.000 
119 382252.192 601815.326 392.000 
120 382325.434 601758.654 395.154 
121 382296.424 601721.131 398.319 
122 382294.281 601755.567 395.000 
123 382288.377 601740.000 396.000 
124 382275.493 601737.874 396.000 
125 382321.119 601855.441 391.000 
126 382322.753 601922.855 389.138 
127 382315.667 601911.880 389.502 
128 382308.076 601918.773 389.629 
129 382313.710 601925.132 389.380 
130 382418.174 601878.361 389.904 
131 382414.563 601884.243 389.676 
132 382415.219 601882.839 389.667 
133 382397.089 601911.319 396.940 
134 382425.916 601904.797 388.918 
135 382430.922 601890.733 395.019 
136 382433.688 601898.250 395.094 
137 382435.658 601901.691 395.019 
138 382440.434 601908.642 395.433 
139 382448.393 601915.323 396.525 
140 382459.441 601920.439 393.588 
141 382463.683 601915.589 390.500 
142 382455.875 601906.467 394.868 
143 382463.193 601896.992 395.923 
144 382474.913 601902.162 396.299 
145 382473.279 601915.360 387.226 
146 382487.958 601919.308 387.116 
147 382506.302 601916.346 387.721 
148 382529.868 601921.205 388.014 
149 382500.149 601903.503 391.667 
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150 382485.107 601899.892 388.234 
151 382479.249 601895.555 392.872 
152 382470.943 601896.412 388.240 
153 382469.533 601890.096 396.563 
154 382474.717 601873.360 388.838 
155 382445.293 601870.369 389.878 
156 382457.763 601855.207 390.706 
157 382466.018 601840.530 391.256 
158 382408.690 601838.022 391.912 
159 382391.909 601822.058 393.192 
160 382405.175 601801.347 393.305 
161 382352.844 601772.738 393.494 
162 382326.151 601732.630 398.096 
163 382349.797 601738.046 398.170 
164 382344.957 601726.706 399.000 
165 382325.158 601709.398 400.000 
166 382358.951 601715.489 401.000 
167 382339.416 601711.938 400.324 
168 382375.935 601735.142 398.133 
169 382369.437 601755.106 396.718 
170 382394.865 601721.090 400.851 
171 382416.846 601722.867 400.590 
172 382381.006 601711.470 401.409 
173 382392.632 601696.252 404.760 
174 382367.229 601693.081 404.504 
175 382344.563 601682.925 404.391 
176 382327.901 601666.956 404.391 
177 382353.714 601665.241 406.915 
178 382379.404 601678.763 407.217 
179 382404.463 601673.772 408.124 
180 382440.045 601697.118 406.656 
181 382452.139 601721.066 404.095 
182 382435.880 601733.465 400.181 
183 382452.821 601733.582 405.375 
184 382449.190 601744.508 408.652 
185 382441.074 601750.371 399.755 
186 382435.893 601766.821 397.154 
187 382455.397 601757.139 399.993 
188 382418.886 601767.214 393.343 
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189 382407.233 601754.357 398.484 
190 382433.883 601784.139 394.021 
191 382456.170 601794.595 394.172 
192 382444.313 601813.720 393.268 
193 382425.920 601843.982 391.837 
194 382491.327 601870.905 389.634 
195 382506.227 601872.048 397.843 
196 382517.490 601877.427 401.044 
197 382527.751 601883.100 400.743 
198 382517.071 601887.065 389.408 
199 382509.550 601891.738 395.433 
200 382494.460 601885.826 389.223 
201 382509.855 601732.412 418.820 
202 382522.987 601722.360 419.724 
203 382506.280 601708.910 420.364 
204 382517.217 601699.284 414.042 
205 382529.108 601707.563 413.199 
206 382484.693 601678.926 413.089 
207 382479.056 601692.382 416.899 
208 382430.103 601679.869 413.999 
209 382403.754 601664.913 415.762 
210 382415.521 601661.155 410.177 
211 382392.812 601659.524 415.911 
212 382467.747 601719.324 408.583 
213 382481.537 601720.682 418.518 
214 382479.452 601706.705 409.179 
215 382513.583 601747.491 408.144 
216 382487.293 601747.942 402.997 
217 382470.181 601741.051 401.760 
218 382491.239 601762.203 399.915 
219 382475.892 601766.914 405.978 
220 382464.420 601775.201 398.473 
221 382513.127 601677.840 421.000 
222 382493.134 601700.508 412.540 
223 382529.104 601748.190 412.945 
224 382528.175 601773.510 402.887 
225 382511.796 601772.819 407.710 
226 382522.480 601786.655 405.714 
227 382528.612 601799.013 406.693 
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228 382495.315 601797.379 395.979 
229 382476.961 601802.263 393.820 
230 382497.528 601817.808 393.674 
231 382474.924 601826.412 392.741 
232 382495.800 601854.799 397.655 
233 382491.031 601861.925 397.278 
234 382498.785 601849.777 399.161 
235 382511.042 601844.144 392.759 
236 382505.918 601840.603 401.760 
237 382506.510 601825.767 393.087 
238 382519.929 601822.343 399.877 
239 382524.227 601835.376 406.053 
240 382521.396 601839.980 403.568 
241 382529.688 601863.400 392.135 
242 382500.716 601866.185 394.831 
243 382483.124 601660.105 417.339 
244 382469.624 601663.897 415.000 
245 382182.304 601877.849 391.728 
246 382192.901 601800.197 386.000 
247 382344.915 601790.478 393.000 
248 382280.578 601701.240 399.000 
249 382499.328 601725.688 416.786 
250 382507.583 601725.227 409.932 
251 382236.458 601794.159 392.436 
252 382234.217 601748.751 394.073 
253 382212.594 601755.620 393.367 
254 382332.586 601879.681 391.338 
255 382325.316 601896.879 390.170 
256 382337.614 601919.546 389.794 
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PERFILS TRANSVERSALS 

7. AIXECAMENT 

09/04/2011 
 

P.K. Distància Cota 
0.000 -40.000 391.488 
0.000 -37.338 391.423 
0.000 -36.757 391.412 
0.000 0.000 392.959 
0.000 5.890 391.352 
0.000 6.917 391.319 
0.000 17.941 390.750 
0.000 25.472 391.560 
0.000 27.733 392.755 
0.000 31.058 393.027 
0.000 33.601 393.394 
0.000 38.911 392.959 
0.000 40.000 392.450 

10.000 -40.000 391.821 
10.000 -39.937 391.819 
10.000 -37.085 391.762 
10.000 -6.636 391.488 
10.000 -0.542 391.265 
10.000 0.000 391.251 
10.000 6.823 391.066 
10.000 13.957 391.090 
10.000 17.215 390.852 
10.000 24.152 391.421 
10.000 34.366 392.892 
10.000 37.691 393.444 
20.000 -40.000 392.115 
20.000 -38.738 392.101 
20.000 -37.556 392.058 
20.000 -27.742 391.540 
20.000 -22.567 391.643 
20.000 -12.036 391.260 
20.000 -4.358 391.000 
20.000 -2.957 391.000 
20.000 0.000 391.000 

20.000 0.356 391.000
20.000 11.684 391.038
20.000 16.440 390.691
20.000 20.844 390.682
50.000 0.000 392.024
50.000 4.834 392.200
50.000 20.112 393.359
50.000 21.683 394.377
50.000 23.852 394.151
50.000 28.471 392.175
50.000 31.210 390.762
50.000 33.753 390.554
50.000 37.407 390.000
50.000 38.410 389.757
50.000 40.000 388.028
60.000 -40.000 393.924
60.000 -33.647 393.887
60.000 -30.640 393.525
60.000 -15.338 392.524
60.000 -13.633 392.181
60.000 -9.508 392.088
60.000 -6.955 392.181
60.000 0.000 392.709
60.000 1.561 392.827
60.000 21.783 394.035
60.000 25.519 392.591
60.000 29.847 391.748
60.000 35.659 390.248
60.000 39.199 386.659
60.000 40.000 385.851
70.000 -40.000 393.784
70.000 -39.912 393.678
70.000 -28.443 393.611
70.000 -23.289 392.990
70.000 -10.849 392.177
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70.000 0.000 393.500 
70.000 3.470 393.924 
70.000 19.499 394.546 
70.000 20.684 394.379 
70.000 22.958 393.295 
70.000 24.542 393.233 
70.000 34.287 390.718 
70.000 35.738 389.246 
70.000 36.832 388.144 
70.000 40.000 384.872 
80.000 -40.000 394.052 
80.000 -39.483 393.429 
80.000 -23.238 393.334 
80.000 -15.938 392.456 
80.000 -11.689 392.178 
80.000 0.000 393.604 
80.000 4.985 394.212 
80.000 16.071 395.585 
80.000 18.945 395.189 
80.000 19.748 395.031 
80.000 25.129 392.448 
80.000 28.409 391.054 
80.000 32.854 390.819 
80.000 33.981 390.063 
80.000 40.000 383.845 
90.000 -40.000 394.320 
90.000 -39.055 393.180 
90.000 -18.034 393.057 
90.000 -11.731 392.299 
90.000 0.000 393.754 
90.000 13.581 395.438 
90.000 16.290 395.463 
90.000 18.951 394.976 
90.000 19.802 394.821 
90.000 20.913 394.343 
90.000 25.260 392.478 
90.000 30.845 390.103 
90.000 31.281 390.080 
90.000 36.099 386.849 

90.000 40.000 382.819
100.000 -40.000 394.588
100.000 -38.627 392.931
100.000 -12.829 392.781
100.000 -10.914 392.550
100.000 -3.223 393.504
100.000 0.000 393.534
100.000 18.051 393.700
100.000 18.790 393.565
100.000 26.921 392.086
100.000 27.213 391.960
100.000 27.279 391.932
100.000 37.271 384.269
100.000 38.217 383.634
100.000 38.909 382.920
100.000 40.000 382.830
110.000 -40.000 394.856
110.000 -38.198 392.683
110.000 -16.780 392.558
110.000 -13.518 392.889
110.000 -11.143 392.832
110.000 -6.976 393.159
110.000 0.000 393.255
110.000 16.058 393.477
110.000 18.024 392.824
110.000 18.635 393.444
110.000 20.632 392.865
110.000 22.358 392.752
110.000 28.741 392.035
110.000 34.781 386.605
110.000 38.158 384.332
110.000 40.000 383.676
120.000 -40.000 395.123
120.000 -37.770 392.434
120.000 -27.822 392.376
120.000 -18.770 393.296
120.000 -12.182 393.136
120.000 -0.619 394.044
120.000 0.000 394.053
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120.000 11.722 394.215 
120.000 16.883 392.500 
120.000 18.484 394.127 
120.000 23.724 392.607 
120.000 28.254 392.311 
120.000 30.389 392.071 
120.000 32.409 390.255 
120.000 34.389 388.923 
120.000 35.256 388.703 
120.000 40.000 386.170 
130.000 -40.000 395.391 
130.000 -37.622 392.523 
130.000 -36.789 392.491 
130.000 -36.014 392.484 
130.000 -24.023 393.703 
130.000 -13.221 393.441 
130.000 0.000 394.479 
130.000 5.737 394.929 
130.000 7.386 394.952 
130.000 11.724 393.511 
130.000 16.989 393.444 
130.000 18.334 394.810 
130.000 20.663 394.134 
130.000 21.405 392.794 
130.000 25.810 392.554 
130.000 29.726 392.345 
130.000 33.610 392.093 
130.000 36.046 391.271 
130.000 40.000 388.959 
140.000 -40.000 395.659 
140.000 -39.302 394.817 
140.000 -35.492 394.672 
140.000 -33.331 394.026 
140.000 -29.813 394.002 
140.000 -28.066 393.989 
140.000 -22.613 393.948 
140.000 -14.260 393.745 
140.000 -8.415 394.204 
140.000 0.000 394.709 

140.000 7.467 395.157
140.000 8.410 394.059
140.000 8.646 393.463
140.000 14.267 393.372
140.000 24.181 392.999
140.000 25.894 392.905
140.000 26.727 392.861
140.000 38.420 392.102
140.000 40.000 391.568
150.000 -40.000 396.786
150.000 -39.261 396.639
150.000 -35.459 395.908
150.000 -32.801 395.883
150.000 -24.327 395.526
150.000 0.000 395.521
150.000 3.506 395.520
150.000 7.223 395.244
150.000 7.553 395.168
150.000 8.388 393.820
150.000 9.150 393.796
150.000 13.786 393.659
150.000 32.979 393.000
150.000 36.517 392.778
150.000 40.000 392.348
160.000 -40.000 397.274
160.000 -36.883 397.563
160.000 -36.418 397.638
160.000 -2.842 395.150
160.000 0.000 394.490
160.000 0.685 394.330
160.000 0.882 394.013
160.000 14.004 393.597
160.000 29.438 393.142
160.000 37.589 393.001
160.000 40.000 392.705
170.000 -40.000 396.574
170.000 -35.902 396.144
170.000 -30.436 395.214
170.000 -30.323 395.224
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170.000 -25.529 395.992 
170.000 -12.908 395.057 
170.000 -10.809 394.569 
170.000 -0.732 394.029 
170.000 0.000 394.006 
170.000 15.745 393.497 
170.000 18.857 393.398 
170.000 20.940 393.337 
170.000 40.000 393.009 
180.000 -40.000 396.881 
180.000 -26.421 395.456 
180.000 -24.194 395.077 
180.000 -19.406 395.000 
180.000 -11.291 394.585 
180.000 0.000 393.980 
180.000 0.271 393.966 
180.000 8.913 393.687 
180.000 22.438 393.198 
180.000 29.730 393.119 
180.000 36.120 393.012 
180.000 38.302 391.588 
180.000 40.000 390.750 
190.000 -40.000 397.188 
190.000 -23.037 395.408 
190.000 -21.918 395.022 
190.000 -18.403 394.886 
190.000 -0.573 393.973 
190.000 0.000 393.954 
190.000 3.952 393.819 
190.000 23.786 393.087 
190.000 27.273 391.018 
190.000 33.619 388.445 
190.000 40.000 386.590 
200.000 -40.000 397.496 
200.000 -31.663 396.621 
200.000 -27.219 395.087 
200.000 -13.268 394.546 
200.000 -4.585 394.102 
200.000 0.000 393.945 

200.000 12.221 393.528
200.000 14.864 393.430
200.000 18.071 391.527
200.000 31.668 385.000
200.000 40.000 385.048
210.000 -40.000 397.734
210.000 -37.013 396.702
210.000 -34.046 395.677
210.000 -29.567 395.248
210.000 -26.142 395.077
210.000 -8.908 394.261
210.000 -8.215 394.218
210.000 -7.937 394.216
210.000 -7.588 394.213
210.000 0.000 394.011
210.000 10.258 393.739
210.000 16.524 388.800
210.000 21.990 388.070
210.000 28.386 385.000
210.000 31.534 385.018
210.000 40.000 387.981
220.000 -40.000 395.695
220.000 -31.092 395.665
220.000 -29.309 395.494
220.000 -19.436 395.002
220.000 -19.058 394.984
220.000 -4.689 394.108
220.000 0.000 394.073
220.000 1.067 394.066
220.000 6.475 394.011
220.000 7.069 393.385
220.000 13.590 387.915
220.000 18.577 385.955
220.000 20.658 385.959
220.000 26.222 385.354
220.000 38.318 388.928
220.000 40.000 389.932
230.000 -40.000 395.999
230.000 -39.970 395.991
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230.000 -30.224 396.004 
230.000 -24.019 395.630 
230.000 -12.004 395.631 
230.000 -8.183 394.251 
230.000 -1.472 394.000 
230.000 -1.029 393.597 
230.000 0.000 392.673 
230.000 2.377 390.540 
230.000 4.913 388.800 
230.000 7.210 387.297 
230.000 10.231 386.646 
230.000 15.659 387.301 
230.000 18.991 385.991 

230.000 24.089 386.000
230.000 25.344 386.378
230.000 39.762 394.980
230.000 40.000 394.860
240.000 -40.000 402.031
240.000 -33.123 397.556
240.000 0.000 395.983
240.000 17.510 391.131
240.000 27.070 393.263
240.000 29.321 393.941
240.000 33.039 396.159
240.000 33.385 395.983
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8. REPLANTEIG 

PERFILS TRANSVERSALS 
09/04/2011 

 
P.K. Distancia a l’eix Cota 

0.000 0.000 390.881 
0.000 19.442 391.627 
0.000 25.472 392.000 
0.000 32.174 392.000 
0.000 34.932 392.000 
0.000 36.215 391.172 
0.000 36.929 390.881 
0.000 40.000 390.291 

10.000 -11.077 391.435 
10.000 0.000 391.687 
10.000 13.776 392.000 
10.000 17.551 392.000 
10.000 26.478 392.000 
10.000 34.496 392.000 
10.000 35.049 391.643 
10.000 36.050 391.236 
10.000 40.000 390.476 
20.000 -32.037 391.082 
20.000 -31.796 391.137 
20.000 -19.852 391.297 
20.000 0.000 391.748 
20.000 11.083 392.000 
20.000 20.122 392.000 
20.000 22.819 392.000 
20.000 24.242 392.000 
20.000 34.163 392.000 
20.000 35.171 391.590 
20.000 40.000 390.661 
30.000 -33.382 391.205 
30.000 -32.780 391.342 
30.000 -2.974 391.742 
30.000 0.000 391.809 
30.000 8.389 392.000 
30.000 11.710 392.000 
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30.000 25.515 392.000 
30.000 32.799 392.000 
30.000 34.154 392.000 
30.000 34.292 391.944 
30.000 40.000 390.846 
40.000 -34.726 391.328 
40.000 -33.764 391.547 
40.000 0.002 392.000 
40.000 6.822 392.000 
40.000 10.322 392.000 
40.000 27.082 392.000 
40.000 32.059 392.000 
40.000 32.200 392.000 
40.000 34.963 392.000 
40.000 40.000 391.031 
50.000 -36.070 391.451 
50.000 -34.748 391.752 
50.000 -16.267 392.000 
50.000 0.000 392.000 
50.000 6.813 392.000 
50.000 18.658 392.000 
50.000 27.073 392.000 
50.000 29.572 392.000 
50.000 29.880 392.000 
50.000 35.925 392.000 
50.000 40.000 391.216 
60.000 -37.415 391.574 
60.000 -35.731 391.957 
60.000 -32.536 392.000 
60.000 0.000 392.000 
60.000 6.805 392.000 
60.000 26.995 392.000 
60.000 27.065 392.000 
60.000 27.085 392.000 
60.000 27.560 392.000 
60.000 36.887 392.000 
60.000 40.000 391.401 
70.000 -38.759 391.697 
70.000 -37.428 392.000 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

19 

70.000 -35.944 392.000 
70.000 -5.501 392.000 
70.000 0.000 392.000 
70.000 10.386 392.000 
70.000 28.180 392.000 
70.000 28.619 392.000 
70.000 37.849 392.000 
70.000 40.000 391.586 
80.000 -40.000 391.844 
80.000 -39.314 392.000 
80.000 -35.952 392.000 
80.000 -17.889 392.000 
80.000 0.000 392.000 
80.000 13.991 392.000 
80.000 29.602 392.000 
80.000 30.600 392.000 
80.000 38.811 392.000 
80.000 40.000 391.771 
90.000 -40.000 392.000 
90.000 -35.961 392.000 
90.000 -30.276 392.000 
90.000 0.000 392.000 
90.000 17.595 392.000 
90.000 31.024 392.000 
90.000 32.580 392.000 
90.000 39.773 392.000 
90.000 40.000 391.956 

100.000 -40.000 392.000 
100.000 -36.794 392.000 
100.000 -35.969 392.000 
100.000 -28.769 392.000 
100.000 0.000 392.000 
100.000 21.200 392.000 
100.000 32.446 392.000 
100.000 34.561 392.000 
100.000 40.000 392.000 
110.000 -40.000 392.000 
110.000 -38.328 392.000 
110.000 -35.978 392.000 
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110.000 -15.465 392.000 
110.000 0.000 392.000 
110.000 24.805 392.000 
110.000 33.868 392.000 
110.000 36.542 392.000 
110.000 40.000 392.000 
120.000 -40.000 392.000 
120.000 -39.862 392.000 
120.000 -35.986 392.000 
120.000 -2.160 392.000 
120.000 0.000 392.000 
120.000 28.410 392.000 
120.000 35.290 392.000 
120.000 38.522 392.000 
120.000 40.000 392.000 
130.000 -40.000 392.000 
130.000 -35.995 392.000 
130.000 0.000 392.000 
130.000 11.145 392.000 
130.000 32.015 392.000 
130.000 36.712 392.000 
130.000 40.000 392.000 
140.000 -40.000 392.000 
140.000 -36.003 392.000 
140.000 -25.532 392.000 
140.000 -11.779 392.000 
140.000 0.000 392.000 
140.000 24.449 392.000 
140.000 35.620 392.000 
140.000 38.134 392.000 
140.000 40.000 392.000 
150.000 -40.000 392.000 
150.000 -39.219 392.000 
150.000 -36.012 392.000 
150.000 -6.189 392.000 
150.000 0.000 392.000 
150.000 32.984 392.000 
150.000 37.754 392.000 
150.000 39.225 392.000 
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150.000 39.556 392.000 
150.000 40.000 392.000 
160.000 -40.000 392.000 
160.000 -37.351 392.000 
160.000 -36.020 392.000 
160.000 0.000 392.000 
160.000 13.155 392.000 
160.000 32.824 392.000 
160.000 40.000 392.000 
170.000 -40.000 392.000 
170.000 -37.052 392.000 
170.000 -32.790 392.000 
170.000 0.000 392.000 
170.000 20.734 392.000 
170.000 25.300 392.000 
170.000 29.278 392.000 
170.000 40.000 392.000 
180.000 -40.000 392.000 
180.000 -21.665 392.000 
180.000 -1.116 392.000 
180.000 0.000 392.000 
180.000 19.438 392.000 
180.000 31.240 392.000 
180.000 34.745 392.000 
180.000 34.870 392.000 
190.000 -40.000 394.000 
190.000 -1.878 394.000 
190.000 0.000 394.000 
190.000 1.016 394.000 
190.000 2.892 394.000 
190.000 15.487 394.000 
190.000 17.132 394.000 
190.000 18.761 393.536 
190.000 18.911 392.487 
190.000 19.725 392.613 
190.000 27.505 392.257 
190.000 27.924 392.306 
190.000 28.339 392.128 
190.000 28.557 392.054 
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200.000 -40.000 394.000 
200.000 -15.948 394.000 
200.000 0.000 394.000 
200.000 1.024 394.000 
200.000 12.031 394.000 
200.000 14.107 394.000 
200.000 15.506 394.000 
200.000 16.226 393.691 
200.000 19.108 392.723 
210.000 -40.000 394.000 
210.000 -30.018 394.000 
210.000 0.000 394.000 
210.000 1.033 394.000 
210.000 7.846 394.000 
210.000 9.659 393.391 
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9.  LLISTAT DE PUNTS 

PUNTS REPLANTEIG 
 

09/04/2011 
 

Número Nivell Coord. X Coord. Y Coord. Z 
363 4 382250.256 601703.268 394.000 
390 4 382321.891 601880.457 392.000 
391 4 382352.548 601845.235 391.000 
392 4 382196.602 601707.132 394.000 
393 4 382230.411 601679.225 394.000 
395 4 382216.489 601731.140 394.000 
396 4 382205.109 601740.533 394.000 
397 4 382205.236 601740.687 392.000 
398 4 382206.191 601741.844 392.000 
399 4 382251.338 601704.579 392.000 
400 4 382258.323 601723.609 392.000 
401 4 382209.737 601763.713 392.000 
402 4 382198.796 601781.229 392.000 
403 4 382193.878 601748.227 392.000 
404 4 382197.668 601728.498 394.000 
405 4 382197.327 601741.250 393.000 
406 4 382197.553 601738.266 394.000 
407 4 382277.890 601846.279 392.000 
408 4 382276.578 601844.690 392.000 
409 4 382293.515 601833.382 392.000 
410 4 382308.958 601852.092 392.000 
411 4 382293.333 601864.989 392.000 
412 4 382290.589 601872.761 392.000 
413 4 382308.756 601875.919 392.000 
414 4 382299.501 601883.558 392.000 
415 4 382307.304 601926.474 389.958 
416 4 382302.692 601922.763 390.500 
417 4 382322.748 601919.444 390.000 
418 4 382329.511 601909.958 390.000 
419 4 382313.279 601901.785 392.000 
420 4 382325.164 601804.586 392.000 
421 4 382279.013 601748.674 392.000 
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422 4 382283.717 601744.791 392.000 
423 4 382309.179 601775.637 392.000 
424 4 382304.475 601779.520 392.000 
425 4 382209.833 601783.912 392.000 
426 4 382195.896 601760.893 392.000 
427 4 382229.716 601722.426 392.000 

 
 

10. LLISTAT DE CUBICACIÓ 

CUBICACIÓ ORIGINAL I REPLANTEIG 
Volum per diferència de superfícies 

Volums de terres 
08/04/2011 

 
 Fitxers
Primer fitxer X_Topografia Superficies.SUP

Segon fitxer X_Replanteig.SUP

 

 

 Volums
Volum Desmunt 20519,556

Volum Terraplè 12614,283

Diferència 7905,273

 Superfícies
Superfície Desmunt 12848,884

Superfície Terraplè 3673,971

Superfície Total 16522,855

 

Per tant: 

16522.855 * 0.20 = 3.304,571 m3 de tierra vegetal 

Llavors: 

Vol .Desmunt  = 20519,556 - 3.304,571 = 17.214,985 
Vol. Terraplè =  12614,283 
Diferència = 4600,702 m3 d’excedent de terra 
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ANNEX 3 
 

ESTUDI GEOTÈCNIC 

1.  INTRODUCCIÓ 

Per tal de recopilar la informació geotècnica necessària per a aquesta obra s'ha recuperat l'estudi 

geotècnic realitzat l'any 2001 per a l'obra del CEIP Montbou, que llinda amb l'àmbit de la present obra al 

nord-est de l'àmbit d'actuació. 

 

L'estudi pretén estudiar els següents aspectes: 

 

a) Coneixement de la naturalesa, característiques de resistència i compacitat del subsòl a 

diferents fondàries. 

b) Veure les diferents profunditats de fonamentació. 

c) Determinar les càrregues admissibles. 

d) Calcular els assentaments previsibles. 

e) Conèixer la fondària a la que es troba el nivell freàtic 

 

2.  ESTUDI GEOTÈCNIC CEIP MONTBOU 

A les següents pàgines es presenta l'esmentat estudi: 
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ANNEX 4 
 

PAVIMENTACIÓ 

1. SECCIONS TIPUS DE FERMS 

1.1. Esplanada 

D’acord amb l’estudi geotècnic, es determina que la pràctica totalitat de les mostres es classifiquen com 

a sòls tolerables. En conseqüència, d’acord amb la classificació dels sòls obtinguda i considerant la 

Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucció de Carreteres, la categoria d’esplanada es defineix 

principalment en funció del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut d’acord 

amb la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”. 

Segons la Norma 6.1-IC, els tipus d’esplanada es divideixen en les següents categories: 

 
La definició de l’esplanada natural es realitza principalment en funció del CBR obtingut en els assaigs 

realitzats en laboratori sobre les mostres recollides a les calicates, com indica la Taula següent “Materials 

per a esplanades” de la Norma 6.1-IC mencionada anteriorment. 

 

 
(*) El CBR es determinarà d’acord amb les condicions especificades de posada en obra, i el seu valor 

s’utilitzarà exclusivament per l’acceptació o rebuig dels materials utilitzables a les diferents capes. 
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(**) En la capa superior de les utilitzades per la formació de l’esplanada, el sòl adequat definit com a tipus 

1 haurà de tenir, en condicions de posada en obra, un CBR ≥6 i el sòl seleccionat definit com a tipus 2 

disposarà d’un CBR ≥ 12. Tanmateix, s’exigiran aquests valors mínims de CBR quan, respectivament, es 

formi una esplanada de categoria E1 sobre sols tipus 1, o una esplanada de categoria E2 sobre sols 

tipus 2. 

La Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” indica que la categoria d’esplanada que es deu adoptar per un 

trànsit T41 pot ser bé una E1, E2, ó E3. 

A la zona de projecte es travessen argiles llimoses i llims sorrencs argilosos i graves classificades com a 

una esplanada E2 (veure annex de geologia i geotècnia). 

 

1.2. Trànsit 

Segons la Norma 6.1-IC ”Secciones de firme” es defineixen vuit categories de trànsit pesat en funció de 

la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp) en la zona de projecte i en l’any de posada en servei. 

 
En aquest cas, es considerat una categoria de trànsit T41. 

1.3. Secció de ferm 

 
Per a categoria de trànsit T41 i esplanada E2, la secció estructural projectada és la tipus 4121: 

• 0.04 m de capa de rodadura amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 SURF S (S-12) 

granítica amb una dotació de 60 kg/m2 

• Reg d’adherència ECR-2d-m 

• 0.06 m de capa intermèdia amb mescla bituminosa en calent AC 22 BIN S (S-20). 

• Reg d’emprimació ECI. 

• 0.30 m de subbase granular (tot-ú artificial). 

Aquest paquet de ferm serà vàlid per a la zona d’aparcament d’automòbils. 
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1.4. Paviments segons zones 

Els paviments previstos segons zones són: 

1.4.1 Aparcament d’autobusos 

• Doble capa de pintura acrílica, tintat amb additiu d’acabat vermellós 

• 0.20 m de formigó HM-20 sobre la qual es col·locarà una doble capa de pintura acrílica tintat 

amb additiu acabat vermellós. 

• Reg d’emprimació 

• 0.15 m de base granular (tot-ú artificial) 

 

1.4.2 Vials interiors 

• Voreres de llambordins de dimensions 10x20x8cm llises, disposades sobre 3cm de llit de morter. 

 

1.4.3 Parc infantil 

• 0.15 m de sauló col·locats sobre una base de tot-ú-artificial. 

Cal destacar que sota certes joguines, es substituirà aquesta secció per la col·locació de paviment de 

cautxú sobre la base de tot-ú artificial. Aquesta superfície, més tova que el sauló, es col·locarà sota el 

tobogan i la xarxa de cordes. 

 

1.4.4 Camp de futbol 

L’execució del camp de futbol comportarà les següents operacions: 

Treballs previs: 

• Anivellació i compactat del terreny al 95% del PM i es realitzarà un tractament herbicida. 

• Execució d’una capa de tot-ú artificial de 20 cm de gruix mig per a la formació de pendents. 

• L’acabat d’aquesta ha de seguir els pendents de la superfície final del paviment, que es fixa en 

un pendent transversal a dues aigües del 0.8%, vessant cap a les bandes del terreny de joc, per 

al que es disposaran estaques de refino. 

• La superfície acabada no sobrepassarà la teòrica definida als plànols, ni quedarà per sota més 

de 3 cm en cap punt. La superfície acabada no presentarà irregularitats de més de 15 

mil·límetres quan es comprovi amb un regle de 3m aplicada a qualsevol zona. 
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Ferms. Camp de futbol. 
Sobre la base de tot-ú, i un cop tancades i compactades totes les rases, s’executarà: 

• Reg d’emprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2 

• Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22 BASE G (G-20) de 4 cm de gruix 

• Reg d’emprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI,amb dotació 1,5 kg/m2 

• Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12 de 3 cm d’espessor 

Cal anotar que aquesta capa asfàltica es prolongarà al llarg de tot el perímetre del camp de futbol en una 

amplada de 1,5 m. 

Ferms. Gespa artificial 

• Sobre la capa d’asfaltat, es col·locarà la gespa artificial 100% poliolephins “Poligras XT-65” o 

similar, de 65 mm llastrada amb sorra de sílice i grànuls de cautxú. 

 

1.4.5 C/ Anselm Clavé 

El paviment de la vorera serà a base de panot, vorada prefabricada i rigola, col·locat a truc de maçeta 

amb base de formigó HM-15. 

 

2 VORERES I VORADES 

 

Voreres C/ Anselm Clavé 
D’acord amb els requeriments tècnics de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, el paviment tipus 

per a voreres és amb rajola de panot de 4 pastilles de 20x20x80 i una base de formigó de 10 cm de gruix 

de resistència característica a la compressió 15 N/mm2. 

 

 
 

Els encintats de la vorera estaran formats per peces prefabricades de formigó tipus T-2 de mides 

1000x150x250mm amb base de formigó H-150 i entre l’aglomerat del carrer i la vorada es col·locarà 

rigola de rajola hidràulica 200x200x80, amb base de formigó H-150. 
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Vorada T-2 

Pes (Kg/ml) 82 

Alçada total (mm) 250 

Amplada Superior B 120 

Amplada Inferior C (mm) 150 

Plinto D (mm) 110 

Alçada E (mm) 140 

 

 

 

Pel que fa al gual d’accés a l’aparcament d’autobusos, es col·locarà un gual tipus ICS Transició de 

vehicles de ICA –Solucions o similar. 

 

 
 

Entorn de la graderia 

A l’entorn de la graderia s’ha disposat de paviment amb llambordins llisos de dimensions 10x20x8 cm. 

 

Zona ajardinada 

En aquesta zona l’encintat serà de vorada tipus jardí P-2 20x17.5x8 cm 

 

Camp de futbol 

L’encintat del perímetre del camp de futbol serà de formigó prefabricat tipus 20/12 col·locat sobre solera 

de formigó de 10cm de gruix abrigallat i rigola de 10 cm per la cara interior. 
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ANNEX 05. Mur 
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ANNEX 5 

 

MUR 
 

1. DESCRIPCIÓ DEL MUR 
 

El terreny d’acabat de la zona esportiva de Santa Margarida de Montbui es distribuirà en dos altures, a 

cota 392 la zona on s’emplaçarà el camp de futbol, graderia, bar i zona enjardinada, i per altra banda la 

cota 394, on s’emplaçarà l’aparcament d’autobusos. 

 

Es construirà un mur de formigó armat de sabata correguda, de 230 cm d’alçada que tindrà 10 cm per 

sobre de la rasant de la zona d’autobusos. 

 

És per això que s’ha dimensionat aquest mur amb una càrrega repartida a l’intradós de 1 T/m2, a més de 

contemplar el pes de la barana. 

  

La funció principal és la de contenir les terres que hi ha entre la cota 392 i la 394. La longitud del mur és 

de 58,60 m i es deixaran junts cada 10 m. 

 

Els materials que composaran el mur son Formigó HA-30 i Acer tipus B-500 S. Aquest element s'ha 

calculat amb el programa CYPE "Muros de contención", propietat intel·lectual de CYPE Ingenieros, S.A.  

 

A continuació adjuntem els esforços que suportarà el mur, així com l’estat de càrregues i armat. 

 
Esquema de mur i estat de càrrega 
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Llei d’axils 
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Llei de tallants 
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Llei de moments flectors 
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Llei d’empentes 
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Pressió hidrostàtica 
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Cercle de lliscament 
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Esquema d’armat 
 

 

 

 
 
2. INFORME 
 

A continuació s'adjunta l’informe resultant dels estudis, on es troba tota la informació necessària per a 

executar les estructures. 
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1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-CTE (Espanya)
Formigó: HA-30, Control estadístico
Acer de barres: B 500 S, Control Normal
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment en l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment en l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm

2.- ACCIONS
Empenta en l'intradós: Pasiu
Empenta en l'extradós: Actiu

3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçària del mur sobre la rasant: 0.10 m
Enrasat: Trasdos
Longitud del mur en planta: 58.60 m
Separació dels junts: 10.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge del fricció intern entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge del fricció intern entre el terreny i el extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiu: 100 %
Cota empenta passiu: 0.50 m
Tensió admissible: 2.00 kp/cm²
Coeficient de fregament terreny-fonament: 0.58 

ESTRATS

Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta

1 - Capa R 0.00 m Densitat aparent: 1.85 kg/dm³
Densitat submergida: 1.15 kg/dm³
Angle fricció intern: 24.00 graus
Cohesió: 0.00 Tn/m²

Actiu extradós: 0.42
Passiu intradós: 2.37

2 - Terreny natural -0.50 m Densitat aparent: 1.90 kg/dm³
Densitat submergida: 1.20 kg/dm³
Angle fricció intern: 28.00 graus
Cohesió: 1.80 Tn/m²

Actiu extradós: 0.36
Passiu intradós: 2.77

REBLERT EN INTRADÓS

Referències Descripció Coeficients d'empenta

Sauló Densitat aparent: 1.90 kg/dm³
Densitat submergida: 1.20 kg/dm³
Angle fricció intern: 28.00 graus
Cohesió: 1.80 Tn/m²

Actiu extradós: 0.36
Passiu intradós: 2.77

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: Mur Montbui Data:19/04/11

Mur cota 392 - 394

Pàgina 2



REBLERT EN EXTRADÓS

Referències Descripció Coeficients d'empenta

Reblert Densitat aparent: 1.90 kg/dm³
Densitat submergida: 1.20 kg/dm³
Angle fricció intern: 28.00 graus
Cohesió: 1.80 Tn/m²

Actiu extradós: 0.36
Passiu intradós: 2.77

5.- SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

0.00 m

-0.50 m

1 - Capa R

2 - Terreny natural

6.- GEOMETRIA

MUR
Alçaria: 2.30 m

Gruix superior: 25.0 cm

Gruix inferior: 25.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Vols intrados / trasdos: 20.0 / 50.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LES FASES

0.03 Tn/m (G)

1.00 Tn/m²25cm

20 25 50 (cm)

23
0

(cm)

35

Rasant

-2.20 m

0.10 m

-2.55 m

-2.20 m-2.20 m

-2.00 m

-2.55 m

0.00 m

-0.50 m

Fase 1: Fase

8.- CÀRREGUES

CÀRREGUES EN L'EXTRADÓS

Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final

Uniforme En superfície Valor: 1 Tn/m² Fase Fase

9.- RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.

FASE 1: FASE

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES

Cota
(m)

Llei d'axials
(Tn/m)

Llei de tallants
(Tn/m)

Llei de moment flector
(mTn/m)

Llei d'empentes
(Tn/m²)

Pressió hidrostàtica
(Tn/m²)

0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.12 0.17 0.06 0.00 0.51 0.00

-0.35 0.31 0.19 0.03 0.69 0.00

-0.58 0.46 0.31 0.09 0.00 0.00

-0.81 0.60 0.31 0.16 0.00 0.00

-1.04 0.74 0.31 0.23 0.00 0.00

-1.27 0.89 0.31 0.30 0.00 0.00

-1.50 1.03 0.31 0.37 0.00 0.00

-1.73 1.17 0.31 0.45 0.00 0.00

-1.96 1.32 0.31 0.52 0.00 0.00
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Cota
(m)

Llei d'axials
(Tn/m)

Llei de tallants
(Tn/m)

Llei de moment flector
(mTn/m)

Llei d'empentes
(Tn/m²)

Pressió hidrostàtica
(Tn/m²)

-2.19 1.46 0.31 0.59 0.00 0.00

Màxims 1.47
Cota: -2.20 m

0.31
Cota: -0.50 m

0.59
Cota: -2.20 m

0.80
Cota: -0.49 m

0.00
Cota: 0.10 m

Mínims 0.03
Cota: 0.10 m

0.00
Cota: 0.10 m

0.00
Cota: 0.10 m

0.00
Cota: 0.10 m

0.00
Cota: 0.10 m

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES

Cota
(m)

Llei d'axials
(Tn/m)

Llei de tallants
(Tn/m)

Llei de moment flector
(mTn/m)

Llei d'empentes
(Tn/m²)

Pressió hidrostàtica
(Tn/m²)

0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.12 0.17 0.01 0.00 0.09 0.00

-0.35 0.31 0.05 0.01 0.27 0.00

-0.58 0.46 0.10 0.02 0.00 0.00

-0.81 0.60 0.10 0.05 0.00 0.00

-1.04 0.74 0.10 0.07 0.00 0.00

-1.27 0.89 0.10 0.09 0.00 0.00

-1.50 1.03 0.10 0.11 0.00 0.00

-1.73 1.17 0.10 0.13 0.00 0.00

-1.96 1.32 0.10 0.16 0.00 0.00

-2.19 1.46 0.10 0.18 0.00 0.00

Màxims 1.47
Cota: -2.20 m

0.10
Cota: -0.50 m

0.18
Cota: -2.20 m

0.38
Cota: -0.49 m

0.00
Cota: 0.10 m

Mínims 0.03
Cota: 0.10 m

0.00
Cota: 0.10 m

0.00
Cota: 0.10 m

0.00
Cota: 0.10 m

0.00
Cota: 0.10 m

10.- COMBINACIONS

HIPÒTESI
 1 - Càrrega permanent

 2 - Empenta de terres

 3 - Sobrecàrrega

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi

Combinació 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.60 1.00

3 1.00 1.60

4 1.60 1.60

5 1.00 1.00 1.60

6 1.60 1.00 1.60

7 1.00 1.60 1.60

8 1.60 1.60 1.60
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COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi

Combinació 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ

Armadura superior: 2 Ø12

Ancoratge intrados / trasdos: 16 / 16 cm

TRAMS

Núm.
Intrados Trasdos

Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal

1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø10c/15 Ø12c/25

Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.35 m

SABATA

Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm

Gafa extradós: 11 cm

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30

Pota intrados / trasdos: 15 / 11 cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

12.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: Mur Montbui (Mur cota 392 - 394)

Comprovació Valors Estat

Comprobació a rasant en arranc mur: Màxim: 14.01 Tn/m
Calculat: 0.49 Tn/m Compleix

Gruix mínim del tram:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Ciments II, (Cap. 12)

Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculat: 23.8 cm Compleix

    - Intradós: Calculat: 23.8 cm Compleix

Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm

    - Trasdós: Calculat: 25 cm Compleix

    - Intradós: Calculat: 25 cm Compleix

Quantia mínima geomètrica horitzontal:
Article 42.3.5 de la norma EHE Mínim: 0.0016 

    - Trasdós (-2.20 m): Calculat: 0.0018 Compleix

    - Intradós (-2.20 m): Calculat: 0.0018 Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan. (Quantia horitzontal > 20%
Quantía vertical) Calculat: 0.0018 

    - Trasdós: Mínim: 0.00041 Compleix
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Referència: Mur: Mur Montbui (Mur cota 392 - 394)

Comprovació Valors Estat

    - Intradós: Mínim: 0.0002 Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.20 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.0009 
Calculat: 0.00209 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.20 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Mínim: 0.00184 
Calculat: 0.00209 Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.20 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.00027 
Calculat: 0.00104 Compleix

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.20 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Mínim: 1e-005 
Calculat: 0.00104 Compleix

Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
    -  (0.10 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Màxim: 0.04 
Calculat: 0.00314 Compleix

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculat: 13 cm Compleix

    - Intradós: Calculat: 28 cm Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm

    - Armadura vertical Trasdós: Calculat: 15 cm Compleix

    - Armadura vertical Intradós: Calculat: 30 cm Compleix

Comprovació a flexió composta:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix

Comprobació a tallant:
      Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Màxim: 10.07 Tn/m
Calculat: 0.49 Tn/m Compleix

Comprobació de fisuració:
      Article 49.2.4 de la norma EHE

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.022 mm Compleix

Longitud d'encavallaments:
Article 66.6.2 de la norma EHE

    - Base trasdós: Mínim: 0.35 m
Calculat: 0.35 m Compleix

    - Base intradós: Mínim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix

Comprobació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan. Calculat: 16 cm

    - Trasdós: Mínim: 16 cm Compleix

    - Intradós: Mínim: 0 cm Compleix

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
      J.Calavera (Murs de contenció i murs de sóterrani)

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informació adicional:

- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Trasdós: -2.20 m

- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -2.20 m

- Secció crítica a flexió composta: Cota: -2.20 m, Md: 0.94 mTn/m, Nd: 1.47 Tn/m, Vd: 0.49 Tn/m,
Tensió màxima de l'acer: 0.728 Tn/cm²
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Referència: Mur: Mur Montbui (Mur cota 392 - 394)

Comprovació Valors Estat

- Secció crítica a tallant: Cota: -0.50 m

- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -2.20 m, M: 0.42 mTn/m, N: 1.47 Tn/m

Referència: Sabata correguda: Mur Montbui (Mur cota 392 - 394)

Comprovació Valors Estat

Comprovació d'estabilitat:
Valor introduït per l'usuari.

    - Coeficient de seguretat a la bolcada: Mínim: 1.8 
Calculat: 3.87 Compleix

    - Coeficiente de seguretat al relliscament: Mínim: 1.5 
Calculat: 11.08 Compleix

Cantell mínim:
    - Sabata:
      Norma EHE. Article 59.8.1.

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.

    - Tensió mitja: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.521 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.753 kp/cm² Compleix

Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents Calculat: 3.77 cm²/m

    - Armat superior extradós: Mínim: 0.46 cm²/m Compleix

    - Armat inferior extradós: Mínim: 0.01 cm²/m Compleix

    - Armat inferior intradós: Mínim: 0.21 cm²/m Compleix

Esforç tallant:
Norma EHE. Article 44.2.3.2.1. Màxim: 10.37 Tn/m

    - Extradós: Calculat: 0.89 Tn/m Compleix

    - Intradós: Calculat: 0 Tn/m Compleix

Longitud de ancoratge:
Norma EHE. Article 66.5.

    - Arrencada extradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 27 cm Compleix

    - Arrencada intradós: Mínim: 17 cm
Calculat: 27 cm Compleix

    - Armat inferior extradós (Pota): Mínim: 11 cm
Calculat: 11 cm Compleix

    - Armat inferior intradós (Pota): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat superior extradós (Pota): Mínim: 11 cm
Calculat: 11 cm Compleix

    - Armat superior intradós: Mínim: 15 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Recobriment:
Norma EHE. Article 37.2.4.

    - Inferior: Mínim: 4 cm
Calculat: 5 cm Compleix

    - Lateral: Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm Compleix
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Referència: Sabata correguda: Mur Montbui (Mur cota 392 - 394)

Comprovació Valors Estat

    - Superior: Mínim: 4 cm
Calculat: 5 cm Compleix

Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2. Mínim: Ø12

    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix

    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix

    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø12 Compleix

    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix

    - Armadura transversal superior: Calculat: 30 cm Compleix

    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix

    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat
3.16 (pàg.129). Mínim: 10 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix

    - Armadura transversal superior: Calculat: 30 cm Compleix

    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix

    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers. Mínim: 0.001 

    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00107 Compleix

    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00107 Compleix

    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00107 Compleix

    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00107 Compleix

Quantia mecànica mínima: Calculat: 0.00107 

    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Article 56.2. Mínim: 0.00026 Compleix

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Article 56.2. Mínim: 0.00026 Compleix

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Article 42.3.2. Mínim: 9e-005 Compleix

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Article 42.3.2. Mínim: 0.00019 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informació adicional:

- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'extradós: 0.58 mTn/m

- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'intradós: 0.27 mTn/m

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: Mur Montbui Data:19/04/11

Mur cota 392 - 394
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13.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE
LLISCAMENT PÈSSIM)
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Mur Montbui (Mur cota 392 -
394)

Comprovació Valors Estat

Cercle de lliscament pèssim:
Combinacions sense sisme:
    - Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.82 m ; 0.41 m) - Radi:

3.31 m:
      Valor introduït per l'usuari.

Mínim: 1.8 
Calculat: 3.225 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

14.- MEDICIÓ

Refèrencia: Mur B 500 S, CN Total

Nom d'armat Ø10 Ø12

Armat base transversal Longitud (m)
Pes (kg)

196x2.41
196x1.49

472.36
291.23

Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

10x58.46
10x51.90

584.60
519.02

Armat base transversal Longitud (m)
Pes (kg)

391x2.41
391x1.49

942.31
580.97

Armat longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

10x58.46
10x51.90

584.60
519.02

Armat biga coronació Longitud (m)
Pes (kg)

2x58.46
2x51.90

116.92
103.80

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

196x1.06
196x0.94

207.76
184.45

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

4x58.46
4x51.90

233.84
207.61

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

196x0.88
196x0.78

172.48
153.13

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

3x58.46
3x51.90

175.38
155.70

Inicis - Transversal - Esquerra Longitud (m)
Pes (kg)

196x0.82
196x0.51

160.72
99.09

Inicis - Transversal - Dreta Longitud (m)
Pes (kg)

391x0.92
391x0.57

359.72
221.78

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

1935.11
1193.07

2075.58
1842.73

 
3035.80

Total amb pèrdues
(5.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

2031.87
1252.72

2179.36
1934.87

 
3187.59

Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer)
B 500 S, CN (kg) Formigó (m³)

Element Ø10 Ø12 Total HA-30, Control estadístico Neteja

Refèrencia: Mur 1252.72 1934.87 3187.59 53.18 5.57

Totals 1252.72 1934.87 3187.59 53.18 5.57

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: Mur Montbui Data:19/04/11

Mur cota 392 - 394
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ANNEX 6 

 

GRADERIA 
 

1. DESCRIPCIÓ DE LA GRADERIA 
 

Graderia 
 
La graderia està formada per una estructura mixta; la part accessible al públic es realitzarà prefabricada, 

mentre que la coberta es farà amb perfils metàl·lics. 

 

La part referent als fonaments de l’estructura de formigó es construirà in situ, mentre que les bigues i les 

peces de graderia seran prefabricades. 

 

La coberta ha estat calculada, estudiada i dissenyada mitjançant el programa "CYPE. Metal 3D", 

propietat intel·lectual de CYPE Ingenieros, S.A. 

 

La formen Perfils Laminats d’acer laminat en S275, les dimensions són de 4 metres d’alçada i 7.5m 

d’ample, els pòrtics estaran separats entre sí (sempre des de la linia de l’eix del perfil, 4.022 m. Hi haurà 

10 llums i 11 pòrtics amb creus de San Andrés entre pòrtics extrems. En total la graderia tindrà una 

longitud de 40,22m. 
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Unions 
Les unions entre perfils seran soldades mentre que les unions a l’estructura de formigó seràn 

mitjançant perns d’ancoratge. A continuació mostrem les unions entre perfils metàl·lics 

projectades. 

 

 
Unió de pòrtics extrems 

 
Unió de pòrtic interior 
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Unió entre perfils de voladiu 

 

 
Unió de perfils a voladiu 
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Unió posterior pilar – graderia 

 

 
Unió anterior pilar-forjat de graderia 
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GRADERIA FORMIGÖ 
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2. INFORMES 
 

A continuació s'adjunten els informes resultants dels estudis, on es troba tota la informació necessària 

per a executar les estructures. 



Llistats
Nom de l'Obra: Montbui Data:17/06/11

Graderia Camp FC Montbui
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1.- DADES D'OBRA

1.1.- Normes considerades

Formigó: EHE-CTE
Acers laminats i armats: Eurocodis 3 i 4

1.2.- Estats límit

E.L.U. de trencament. Formigó CTE
Control de l'execució: Normal
Categoria d'ús: G. Cobertes accessibles únicament per a
manteniment
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de trencament. Acer laminat EC
Categoria de l'edificació: H. Cobertes

Desplaçaments Accions característiques

1.2.1.- Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els
següents criteris:

Situacions no sísmiques
Amb coeficients de combinació

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

Sense coeficients de combinació

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

Situacions sísmiques
Amb coeficients de combinació

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

Sense coeficients de combinació

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q

On:

Gk Acció permanent

Qk Acció variable

AE Acció sísmica

γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal

γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

(i > 1) per a situacions no sísmiques
(i ≥ 1) per a situacions sísmiques

γA Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica

ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
Pàgina 2



ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

(i > 1) per a situacions no sísmiques
(i ≥ 1) per a situacions sísmiques

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-CTE

Situació 1: Persistent o transitòria

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.50 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.60 1.00 0.00

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sisme (A)

Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00 0.00 0.00

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*)

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les
sol·licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals
es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

E.L.U. de trencament. Acer laminat: Eurocodis 3 i 4

Situació 1: Persistent o transitòria

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.35 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.50 1.00 0.00

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60

Sisme (A)
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Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00 0.00 0.00

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*)

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les
sol·licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals
es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

Situació 3: Accidental d'incendi

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00 0.00 0.00

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A)

Desplaçaments

Situació 1: Accions variables sense
sisme

Coeficients parcials de
seguretat (γ)

Favorable Desfavorable

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00

Vent (Q) 0.00 1.00

Neu (Q) 0.00 1.00

Sisme (A)

Pàgina 4



Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de
seguretat (γ)

Favorable Desfavorable

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00

Vent (Q) 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00

Sisme (A) -1.00 1.00

1.3.- Sisme dinàmic

1.3.1.- Dades generals de sisme

Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02
 
Es realitza l'anàlisi dels efectes de 2on ordre
Valor per multiplicar els desplaçaments 1.00
Acció sísmica segons X
Acció sísmica segons Y
 
Província:BARCELONA Terme:SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Coef. Contribució K = 1.00 Coeficient de risc: 1.0
Acceleració sísmica bàsica: Ab/g = 0.04
Acceleració sísmica càlcul: Ac = 0.042
Coeficient de sòl: C = 1.30
Esmorteïment: 5 %
Ductilitat de l'estructura: 2.00 Ductilitat baixa
Nombre de modes: 6
 

1.4.- Resistència al foc

Perfils d'acer
Norma: EN1993-1-2:2005: Projecte d'estrucutres d'acer - Part 1-2: Regles generals - Projecte
d'estructures sotmeses al foc.
Resistència demanada: R 30
Revestiment de protecció: Pintura intumescent

Densitat: 0.0 kg/m³
Conductivitat: 0.01 W/mK
Calor específic: 0.00 J/kg·K
L'espessor mínim necessari de revestiment per a cada barra s'indica en la taula de comprovació
de resistència.

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Nusos

Referències:

Δx, Δy, Δz: Desplaçaments prescrits en eixos globals.
θx, θy, θz: Girs prescrits en eixos globals.

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.
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Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Δx Δy Δz θx θy θz

N1 0.000 0.000 2.000 X X X X X X Encastrat

N2 2.500 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N3 0.000 0.000 3.000 - - - - - - Encastrat

N4 2.500 0.000 3.000 - - - - - - Encastrat

N5 5.000 0.000 3.000 - - - - - - Encastrat

N6 2.500 0.000 4.000 - - - - - - Encastrat

N7 5.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastrat

N8 7.500 0.000 4.000 - - - - - - Encastrat

N9 8.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastrat

N10 0.000 24.132 3.000 - - - - - - Encastrat

N11 0.000 28.154 3.000 - - - - - - Encastrat

N12 0.000 32.176 3.000 - - - - - - Encastrat

N13 0.000 36.198 3.000 - - - - - - Encastrat

N14 0.000 40.220 2.000 X X X X X X Encastrat

N15 2.500 40.220 0.000 X X X X X X Encastrat

N16 0.000 40.220 3.000 - - - - - - Encastrat

N17 2.500 40.220 3.000 - - - - - - Encastrat

N18 5.000 40.220 3.000 - - - - - - Encastrat

N19 2.500 40.220 4.000 - - - - - - Encastrat

N20 5.000 40.220 4.000 - - - - - - Encastrat

N21 7.500 40.220 4.000 - - - - - - Encastrat

N22 8.000 40.220 4.000 - - - - - - Encastrat

N23 0.000 -0.200 3.000 - - - - - - Encastrat

N24 0.000 40.420 3.000 - - - - - - Encastrat

N25 0.000 4.022 2.000 X X X X X X Encastrat

N26 2.500 4.022 0.000 X X X X X X Encastrat

N27 0.000 4.022 3.000 - - - - - - Encastrat

N28 2.500 4.022 3.000 - - - - - - Encastrat

N29 5.000 4.022 3.000 - - - - - - Encastrat

N30 2.500 4.022 4.000 - - - - - - Encastrat

N31 5.000 4.022 4.000 - - - - - - Encastrat

N32 7.500 4.022 4.000 - - - - - - Encastrat

N33 8.000 4.022 4.000 - - - - - - Encastrat

N34 0.000 8.044 2.000 X X X X X X Encastrat

N35 2.500 8.044 0.000 X X X X X X Encastrat

N36 0.000 8.044 3.000 - - - - - - Encastrat

N37 2.500 8.044 3.000 - - - - - - Encastrat

N38 5.000 8.044 3.000 - - - - - - Encastrat

N39 2.500 8.044 4.000 - - - - - - Encastrat

N40 5.000 8.044 4.000 - - - - - - Encastrat

N41 7.500 8.044 4.000 - - - - - - Encastrat

N42 8.000 8.044 4.000 - - - - - - Encastrat

N43 0.000 12.066 2.000 X X X X X X Encastrat

N44 2.500 12.066 0.000 X X X X X X Encastrat

N45 0.000 12.066 3.000 - - - - - - Encastrat

N46 2.500 12.066 3.000 - - - - - - Encastrat
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Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Δx Δy Δz θx θy θz

N47 5.000 12.066 3.000 - - - - - - Encastrat

N48 2.500 12.066 4.000 - - - - - - Encastrat

N49 5.000 12.066 4.000 - - - - - - Encastrat

N50 7.500 12.066 4.000 - - - - - - Encastrat

N51 8.000 12.066 4.000 - - - - - - Encastrat

N52 0.000 16.088 2.000 X X X X X X Encastrat

N53 2.500 16.088 0.000 X X X X X X Encastrat

N54 0.000 16.088 3.000 - - - - - - Encastrat

N55 2.500 16.088 3.000 - - - - - - Encastrat

N56 5.000 16.088 3.000 - - - - - - Encastrat

N57 2.500 16.088 4.000 - - - - - - Encastrat

N58 5.000 16.088 4.000 - - - - - - Encastrat

N59 7.500 16.088 4.000 - - - - - - Encastrat

N60 8.000 16.088 4.000 - - - - - - Encastrat

N61 0.000 20.110 2.000 X X X X X X Encastrat

N62 2.500 20.110 0.000 X X X X X X Encastrat

N63 0.000 20.110 3.000 - - - - - - Encastrat

N64 2.500 20.110 3.000 - - - - - - Encastrat

N65 5.000 20.110 3.000 - - - - - - Encastrat

N66 2.500 20.110 4.000 - - - - - - Encastrat

N67 5.000 20.110 4.000 - - - - - - Encastrat

N68 7.500 20.110 4.000 - - - - - - Encastrat

N69 8.000 20.110 4.000 - - - - - - Encastrat

N70 0.000 24.132 2.000 X X X X X X Encastrat

N71 2.500 24.132 0.000 X X X X X X Encastrat

N72 2.500 24.132 3.000 - - - - - - Encastrat

N73 5.000 24.132 3.000 - - - - - - Encastrat

N74 2.500 24.132 4.000 - - - - - - Encastrat

N75 5.000 24.132 4.000 - - - - - - Encastrat

N76 7.500 24.132 4.000 - - - - - - Encastrat

N77 8.000 24.132 4.000 - - - - - - Encastrat

N78 0.000 28.154 2.000 X X X X X X Encastrat

N79 2.500 28.154 0.000 X X X X X X Encastrat

N80 2.500 28.154 3.000 - - - - - - Encastrat

N81 5.000 28.154 3.000 - - - - - - Encastrat

N82 2.500 28.154 4.000 - - - - - - Encastrat

N83 5.000 28.154 4.000 - - - - - - Encastrat

N84 7.500 28.154 4.000 - - - - - - Encastrat

N85 8.000 28.154 4.000 - - - - - - Encastrat

N86 0.000 32.176 2.000 X X X X X X Encastrat

N87 2.500 32.176 0.000 X X X X X X Encastrat

N88 2.500 32.176 3.000 - - - - - - Encastrat

N89 5.000 32.176 3.000 - - - - - - Encastrat

N90 2.500 32.176 4.000 - - - - - - Encastrat

N91 5.000 32.176 4.000 - - - - - - Encastrat

N92 7.500 32.176 4.000 - - - - - - Encastrat
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Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Δx Δy Δz θx θy θz

N93 8.000 32.176 4.000 - - - - - - Encastrat

N94 0.000 36.198 2.000 X X X X X X Encastrat

N95 2.500 36.198 0.000 X X X X X X Encastrat

N96 2.500 36.198 3.000 - - - - - - Encastrat

N97 5.000 36.198 3.000 - - - - - - Encastrat

N98 2.500 36.198 4.000 - - - - - - Encastrat

N99 5.000 36.198 4.000 - - - - - - Encastrat

N100 7.500 36.198 4.000 - - - - - - Encastrat

N101 8.000 36.198 4.000 - - - - - - Encastrat

N102 2.500 -0.200 3.000 - - - - - - Encastrat

N103 2.500 40.420 3.000 - - - - - - Encastrat

N104 2.500 -0.200 4.000 - - - - - - Encastrat

N105 2.500 40.420 4.000 - - - - - - Encastrat

N106 5.000 -0.200 4.000 - - - - - - Encastrat

N107 5.000 40.420 4.000 - - - - - - Encastrat

N108 7.500 -0.200 4.000 - - - - - - Encastrat

N109 7.500 40.420 4.000 - - - - - - Encastrat

2.1.2.- Barres

2.1.2.1.- Materials utilitzats

Referències:

E: Mòdul d'elasticitat
G: Mòdul de talladura
σe: Límit elàstic
α·t: Coeficient de dilatació
γ: pes específic

Materials utilitzats

Material
E

(kp/cm²)
G

(kp/cm²)
σe

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(kg/dm³)

Acer (S275) 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85

2.1.2.2.- Descripció

Referències:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nus final
βxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY'
βxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
LbSup.: Separació entre parets de trava d'ala superior
LbInf.: Separació entre parets de trava d'ala inferior

Descripció

Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Material Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)

N1/N3 N1/N3 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N3/N4 N3/N5 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -
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Descripció

Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Material Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)

N4/N5 N3/N5 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N6/N7 N6/N9 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N7/N8 N6/N9 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N8/N9 N6/N9 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N3/N6 N3/N6 Acer (S275) HEA-120 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N5/N6 N5/N6 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N5/N8 N5/N8 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N5/N7 N5/N7 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N23/N3 N23/N3 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 1.00 1.00 - -

N16/N24 N16/N24 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 1.00 1.00 - -

N3/N27 N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N27/N36 N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N36/N45 N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N45/N54 N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N54/N63 N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N63/N10 N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N10/N11 N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N11/N12 N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N12/N13 N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N13/N16 N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N2/N4 N2/N4 Acer (S275) O-100x4 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -

N4/N6 N4/N6 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N25/N27 N25/N27 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N27/N28 N27/N29 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N28/N29 N27/N29 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N30/N31 N30/N33 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N31/N32 N30/N33 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N32/N33 N30/N33 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N27/N30 N27/N30 Acer (S275) HEA-120 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N29/N30 N29/N30 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N29/N32 N29/N32 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N29/N31 N29/N31 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N26/N28 N26/N28 Acer (S275) O-100x5 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -

N28/N30 N28/N30 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N34/N36 N34/N36 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N36/N37 N36/N38 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N37/N38 N36/N38 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N39/N40 N39/N42 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N40/N41 N39/N42 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N41/N42 N39/N42 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N36/N39 N36/N39 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N38/N39 N38/N39 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N38/N41 N38/N41 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N38/N40 N38/N40 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N35/N37 N35/N37 Acer (S275) O-100x5 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -
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Descripció

Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Material Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)

N37/N39 N37/N39 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N43/N45 N43/N45 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N45/N46 N45/N47 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N46/N47 N45/N47 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N48/N49 N48/N51 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N49/N50 N48/N51 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N50/N51 N48/N51 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N45/N48 N45/N48 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N47/N48 N47/N48 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N47/N50 N47/N50 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N47/N49 N47/N49 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N44/N46 N44/N46 Acer (S275) O-100x5 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -

N46/N48 N46/N48 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N52/N54 N52/N54 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N54/N55 N54/N56 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N55/N56 N54/N56 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N57/N58 N57/N60 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N58/N59 N57/N60 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N59/N60 N57/N60 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N54/N57 N54/N57 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N56/N57 N56/N57 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N56/N59 N56/N59 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N56/N58 N56/N58 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N53/N55 N53/N55 Acer (S275) O-100x5 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -

N55/N57 N55/N57 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N61/N63 N61/N63 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N63/N64 N63/N65 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N64/N65 N63/N65 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N66/N67 N66/N69 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N67/N68 N66/N69 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N68/N69 N66/N69 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N63/N66 N63/N66 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N65/N66 N65/N66 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N65/N68 N65/N68 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N65/N67 N65/N67 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N62/N64 N62/N64 Acer (S275) O-100x5 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -

N64/N66 N64/N66 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N70/N10 N70/N10 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N10/N72 N10/N73 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N72/N73 N10/N73 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N74/N75 N74/N77 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N75/N76 N74/N77 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N76/N77 N74/N77 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N10/N74 N10/N74 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N73/N74 N73/N74 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -
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Descripció

Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Material Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)

N73/N76 N73/N76 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N73/N75 N73/N75 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N71/N72 N71/N72 Acer (S275) O-100x5 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -

N72/N74 N72/N74 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N78/N11 N78/N11 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N11/N80 N11/N81 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N80/N81 N11/N81 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N82/N83 N82/N85 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N83/N84 N82/N85 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N84/N85 N82/N85 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N11/N82 N11/N82 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N81/N82 N81/N82 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N81/N84 N81/N84 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N81/N83 N81/N83 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N79/N80 N79/N80 Acer (S275) O-100x5 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -

N80/N82 N80/N82 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N86/N12 N86/N12 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N12/N88 N12/N89 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N88/N89 N12/N89 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N90/N91 N90/N93 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N91/N92 N90/N93 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N92/N93 N90/N93 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N12/N90 N12/N90 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N89/N90 N89/N90 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N89/N92 N89/N92 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N89/N91 N89/N91 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N87/N88 N87/N88 Acer (S275) O-100x5 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -

N88/N90 N88/N90 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N94/N13 N94/N13 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N13/N96 N13/N97 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N96/N97 N13/N97 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N98/N99 N98/N101 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N99/N100 N98/N101 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N100/N101 N98/N101 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N13/N98 N13/N98 Acer (S275) HEA-120 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N97/N98 N97/N98 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N97/N100 N97/N100 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N97/N99 N97/N99 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N95/N96 N95/N96 Acer (S275) O-100x5 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -

N96/N98 N96/N98 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N14/N16 N14/N16 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 1.00 1.00 - -

N16/N17 N16/N18 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N17/N18 N16/N18 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N19/N20 N19/N22 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -
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Descripció

Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Material Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)

N20/N21 N19/N22 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.50 1.00 1.00 - -

N21/N22 N19/N22 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 0.50 1.00 1.00 - -

N16/N19 N16/N19 Acer (S275) HEA-120 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N18/N19 N18/N19 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N18/N21 N18/N21 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 1.00 1.00 - -

N18/N20 N18/N20 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N15/N17 N15/N17 Acer (S275) O-100x4 (Huecos
redondos)

3.00 1.00 1.00 - -

N17/N19 N17/N19 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 1.00 1.00 - -

N102/N4 N102/N4 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 1.00 1.00 - -

N4/N28 N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N28/N37 N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N37/N46 N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N46/N55 N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N55/N64 N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N64/N72 N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N72/N80 N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N80/N88 N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N88/N96 N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N96/N17 N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N17/N103 N17/N103 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 1.00 1.00 - -

N104/N6 N104/N6 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 1.00 1.00 - -

N6/N30 N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N30/N39 N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N39/N48 N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N48/N57 N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N57/N66 N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N66/N74 N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N74/N82 N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N82/N90 N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N90/N98 N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N98/N19 N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N19/N105 N19/N105 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 1.00 1.00 - -

N106/N7 N106/N7 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 1.00 1.00 - -

N7/N31 N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N31/N40 N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N40/N49 N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N49/N58 N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N58/N67 N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N67/N75 N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N75/N83 N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N83/N91 N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N91/N99 N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N99/N20 N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N20/N107 N20/N107 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 1.00 1.00 - -

N108/N8 N108/N8 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 1.00 1.00 - -

N8/N32 N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -
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Descripció

Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Material Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)

N32/N41 N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N41/N50 N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N50/N59 N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N59/N68 N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N68/N76 N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N76/N84 N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N84/N92 N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N92/N100 N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N100/N21 N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 4.02 1.00 1.00 - -

N21/N109 N21/N109 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 1.00 1.00 - -

N25/N3 N25/N3 Acer (S275) L-120x10 (L) 4.14 1.00 1.00 - -

N1/N27 N1/N27 Acer (S275) L-120x10 (L) 4.14 1.00 1.00 - -

N94/N16 N94/N16 Acer (S275) L-120x10 (L) 4.14 1.00 1.00 - -

N14/N13 N14/N13 Acer (S275) L-120x10 (L) 4.14 1.00 1.00 - -

N3/N28 N3/N28 Acer (S275) L-150x12 (L) 4.74 1.00 1.00 - -

N4/N27 N4/N27 Acer (S275) L-150x12 (L) 4.74 1.00 1.00 - -

N13/N17 N13/N17 Acer (S275) L-150x12 (L) 4.74 1.00 1.00 - -

N96/N16 N96/N16 Acer (S275) L-150x12 (L) 4.74 1.00 1.00 - -

2.1.2.3.- Característiques mecàniques

Referències:

A: Secció
Iyy: Inèrcia flexió Iyy
Izz: Inèrcia flexió Izz
Ixx: Inèrcia torsió

Tipus de peça

Tipus Peces

1 N1/N3, N25/N27, N34/N36, N43/N45, N52/N54, N61/N63, N70/N10, N78/N11, N86/N12,
N94/N13 i N14/N16

2 N3/N5, N27/N29, N36/N39, N45/N48, N54/N57, N63/N66, N10/N74, N11/N82, N12/N90,
N13/N97 i N16/N18

3 N6/N9, N5/N6, N5/N8, N5/N7, N4/N6, N30/N33, N29/N30, N29/N32, N29/N31, N28/N30,
N39/N42, N38/N39, N38/N41, N38/N40, N37/N39, N48/N51, N47/N48, N47/N50,
N47/N49, N46/N48, N57/N60, N56/N57, N56/N59, N56/N58, N55/N57, N66/N69,
N65/N66, N65/N68, N65/N67, N64/N66, N74/N77, N73/N74, N73/N76, N73/N75,
N72/N74, N82/N85, N81/N82, N81/N84, N81/N83, N80/N82, N90/N93, N89/N90,
N89/N92, N89/N91, N88/N90, N98/N101, N97/N98, N97/N100, N97/N99, N96/N98,
N19/N22, N18/N19, N18/N21, N18/N20 i N17/N19

4 N3/N6, N27/N30, N13/N98 i N16/N19

5 N23/N3, N16/N24, N102/N4, N17/N103, N104/N6, N19/N105, N106/N7, N20/N107,
N108/N8 i N21/N109

6 N3/N16, N4/N17, N6/N19, N7/N20 i N8/N21

7 N2/N4 i N15/N17

8 N26/N28, N35/N37, N44/N46, N53/N55, N62/N64, N71/N72, N79/N80, N87/N88 i
N95/N96

9 N36/N38, N45/N47, N54/N56, N63/N65, N10/N73, N11/N81 i N12/N89

10 N25/N3, N1/N27, N94/N16 i N14/N13

11 N3/N28, N4/N27, N13/N17 i N96/N16
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Característiques mecàniques

Tipus Material Descripció A
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

Ixx
(cm4)

1 Acer (S275) HEB-120, Perfil simple, (HEB) 34.00 864.00 318.00 14.90

2 Acer (S275) HEA-140, Perfil simple, (HEA) 31.40 1033.00 389.00 8.22

3 Acer (S275) HEA-100, Perfil simple, (HEA) 21.20 349.00 134.00 4.83

4 Acer (S275) HEA-120, Perfil simple, (HEA) 25.30 606.00 231.00 5.81

5 Acer (S275) IPN-80, Perfil simple, (IPN) 7.58 77.80 6.29 0.93

6 Acer (S275) IPN-220, Perfil simple, (IPN) 39.60 3060.00 162.00 20.10

7 Acer (S275) O-100x4, Perfil simple, (Huecos redondos) 12.06 139.22 139.22 278.43

8 Acer (S275) O-100x5, Perfil simple, (Huecos redondos) 14.92 168.81 168.81 337.62

9 Acer (S275) HEA-160, Perfil simple, (HEA) 38.80 1673.00 616.00 11.30

10 Acer (S275) L-120x10, Perfil simple, (L) 23.20 313.00 313.00 7.67

11 Acer (S275) L-150x12, Perfil simple, (L) 34.80 737.00 737.00 16.59

Nota: Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les
mateixes.

2.1.2.4.- Taula d'amidament

Referències:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nus final

Taula d'amidament

Peça
(Ni/Nf)

Material Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

Volum
(m³)

Pes
(kp)

N1/N3 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N3/N5 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 5.00 0.016 123.24

N6/N9 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N3/N6 Acer (S275) HEA-120 (HEA) 2.69 0.007 53.48

N5/N6 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N5/N8 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N5/N7 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N23/N3 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 0.000 1.19

N16/N24 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 0.000 1.19

N3/N16 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 40.22 0.159 1250.28

N2/N4 Acer (S275) O-100x4 (Huecos redondos) 3.00 0.004 28.41

N4/N6 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N25/N27 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N27/N29 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 5.00 0.016 123.24

N30/N33 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N27/N30 Acer (S275) HEA-120 (HEA) 2.69 0.007 53.48

N29/N30 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N29/N32 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N29/N31 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N26/N28 Acer (S275) O-100x5 (Huecos redondos) 3.00 0.004 35.14

N28/N30 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N34/N36 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N36/N38 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 5.00 0.019 152.29

N39/N42 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N36/N39 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 0.008 66.37
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Taula d'amidament

Peça
(Ni/Nf)

Material Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

Volum
(m³)

Pes
(kp)

N38/N39 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N38/N41 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N38/N40 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N35/N37 Acer (S275) O-100x5 (Huecos redondos) 3.00 0.004 35.14

N37/N39 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N43/N45 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N45/N47 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 5.00 0.019 152.29

N48/N51 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N45/N48 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 0.008 66.37

N47/N48 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N47/N50 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N47/N49 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N44/N46 Acer (S275) O-100x5 (Huecos redondos) 3.00 0.004 35.14

N46/N48 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N52/N54 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N54/N56 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 5.00 0.019 152.29

N57/N60 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N54/N57 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 0.008 66.37

N56/N57 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N56/N59 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N56/N58 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N53/N55 Acer (S275) O-100x5 (Huecos redondos) 3.00 0.004 35.14

N55/N57 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N61/N63 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N63/N65 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 5.00 0.019 152.29

N66/N69 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N63/N66 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 0.008 66.37

N65/N66 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N65/N68 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N65/N67 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N62/N64 Acer (S275) O-100x5 (Huecos redondos) 3.00 0.004 35.14

N64/N66 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N70/N10 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N10/N73 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 5.00 0.019 152.29

N74/N77 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N10/N74 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 0.008 66.37

N73/N74 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N73/N76 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N73/N75 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N71/N72 Acer (S275) O-100x5 (Huecos redondos) 3.00 0.004 35.14

N72/N74 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N78/N11 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N11/N81 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 5.00 0.019 152.29

N82/N85 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N11/N82 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 0.008 66.37

N81/N82 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N81/N84 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81
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Taula d'amidament

Peça
(Ni/Nf)

Material Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

Volum
(m³)

Pes
(kp)

N81/N83 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N79/N80 Acer (S275) O-100x5 (Huecos redondos) 3.00 0.004 35.14

N80/N82 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N86/N12 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N12/N89 Acer (S275) HEA-160 (HEA) 5.00 0.019 152.29

N90/N93 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N12/N90 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 2.69 0.008 66.37

N89/N90 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N89/N92 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N89/N91 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N87/N88 Acer (S275) O-100x5 (Huecos redondos) 3.00 0.004 35.14

N88/N90 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N94/N13 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N13/N97 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 5.00 0.016 123.24

N98/N101 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N13/N98 Acer (S275) HEA-120 (HEA) 2.69 0.007 53.48

N97/N98 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N97/N100 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N97/N99 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N95/N96 Acer (S275) O-100x5 (Huecos redondos) 3.00 0.004 35.14

N96/N98 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N14/N16 Acer (S275) HEB-120 (HEB) 1.00 0.003 26.69

N16/N18 Acer (S275) HEA-140 (HEA) 5.00 0.016 123.24

N19/N22 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 5.50 0.012 91.53

N16/N19 Acer (S275) HEA-120 (HEA) 2.69 0.007 53.48

N18/N19 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N18/N21 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 2.69 0.006 44.81

N18/N20 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N15/N17 Acer (S275) O-100x4 (Huecos redondos) 3.00 0.004 28.41

N17/N19 Acer (S275) HEA-100 (HEA) 1.00 0.002 16.64

N102/N4 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 0.000 1.19

N4/N17 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 40.22 0.159 1250.28

N17/N103 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 0.000 1.19

N104/N6 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 0.000 1.19

N6/N19 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 40.22 0.159 1250.28

N19/N105 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 0.000 1.19

N106/N7 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 0.000 1.19

N7/N20 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 40.22 0.159 1250.28

N20/N107 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 0.000 1.19

N108/N8 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 0.000 1.19

N8/N21 Acer (S275) IPN-220 (IPN) 40.22 0.159 1250.28

N21/N109 Acer (S275) IPN-80 (IPN) 0.20 0.000 1.19

N25/N3 Acer (S275) L-120x10 (L) 4.14 0.010 75.48

N1/N27 Acer (S275) L-120x10 (L) 4.14 0.010 75.48

N94/N16 Acer (S275) L-120x10 (L) 4.14 0.010 75.48

N14/N13 Acer (S275) L-120x10 (L) 4.14 0.010 75.48

N3/N28 Acer (S275) L-150x12 (L) 4.74 0.016 129.37
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Taula d'amidament

Peça
(Ni/Nf)

Material Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

Volum
(m³)

Pes
(kp)

N4/N27 Acer (S275) L-150x12 (L) 4.74 0.016 129.37

N13/N17 Acer (S275) L-150x12 (L) 4.74 0.016 129.37

N96/N16 Acer (S275) L-150x12 (L) 4.74 0.016 129.37

2.1.2.5.- Resumen d'amidament

Resumen d'amidament

Descripció Longitud Volum Pes

Material Sèrie Perfil
Perfil
(m)

Sèrie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Sèrie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kp)

Sèrie
(kp)

Material
(kp)

HEB-120,
Perfil
simple

11.00 0.037 293.59

HEB 11.00 0.037 293.59

HEA-140,
Perfil
simple

38.85 0.122 957.57

HEA-100,
Perfil
simple

141.74 0.300 2358.78

HEA-120,
Perfil
simple

10.77 0.027 213.90

HEA-160,
Perfil
simple

35.00 0.136 1066.03

HEA 226.36 0.586 4596.28

IPN-80,
Perfil
simple

2.00 0.002 11.90

IPN-220,
Perfil
simple

201.10 0.796 6251.39

IPN 203.10 0.798 6263.30

O-100x4,
Perfil
simple

6.00 0.007 56.82

O-100x5,
Perfil
simple

27.00 0.040 316.28

Huecos redondos 33.00 0.048 373.10

L-120x10,
Perfil
simple

16.58 0.038 301.92

L-150x12,
Perfil
simple

18.94 0.066 517.48

L 35.52 0.104 819.39

Acer (S275) 508.98 1.573 12345.66

2.2.- Càrregues

2.2.1.- Barres

Referències:

'P1', 'P2':

Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega.
'P2' no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el
valor de la càrrega en el punt on acaba (L2).
Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura en les cares
exteriors o paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura
sobre la secció transversal dependrà de la direcció seleccionada.
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'L1', 'L2':

Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la
posició on s'aplica la càrrega. 'L2' no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la
barra i la posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i
la posició on acaba la càrrega

Unitats:

Càrregues puntuals: Tn
Moments puntuals: Tn·m.
Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: Tn/m.
Increments de temperatura: °C.

Barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N1/N3 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N3/N4 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N4/N5 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N6/N7 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N7/N8 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N8/N9 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N3/N6 Càrrega permanent Uniforme 0.020 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N5/N6 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N5/N8 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N5/N7 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N23/N3 Càrrega permanent Uniforme 0.006 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N16/N24 Càrrega permanent Uniforme 0.006 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N3/N27 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N27/N36 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N36/N45 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N45/N54 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N54/N63 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N63/N10 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N10/N11 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N11/N12 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N12/N13 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N13/N16 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N2/N4 Càrrega permanent Uniforme 0.009 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N4/N6 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N25/N27 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N27/N28 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N28/N29 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N30/N31 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N31/N32 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N32/N33 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N27/N30 Càrrega permanent Uniforme 0.020 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N29/N30 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N29/N32 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N29/N31 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N26/N28 Càrrega permanent Uniforme 0.012 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N28/N30 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N34/N36 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N36/N37 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N37/N38 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N39/N40 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N40/N41 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N41/N42 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N36/N39 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N38/N39 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N38/N41 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N38/N40 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N35/N37 Càrrega permanent Uniforme 0.012 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N37/N39 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N43/N45 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N45/N46 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N46/N47 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N48/N49 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N49/N50 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N50/N51 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N45/N48 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N47/N48 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N47/N50 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N47/N49 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N44/N46 Càrrega permanent Uniforme 0.012 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N46/N48 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N52/N54 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N54/N55 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N55/N56 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N57/N58 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N58/N59 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N59/N60 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N54/N57 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N56/N57 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N56/N59 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N56/N58 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N53/N55 Càrrega permanent Uniforme 0.012 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N55/N57 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N61/N63 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N63/N64 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N64/N65 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N66/N67 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N67/N68 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N68/N69 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N63/N66 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N65/N68 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N65/N67 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N62/N64 Càrrega permanent Uniforme 0.012 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N64/N66 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N70/N10 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N10/N72 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N72/N73 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N74/N75 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N75/N76 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N76/N77 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N10/N74 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N73/N74 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N73/N76 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N73/N75 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N71/N72 Càrrega permanent Uniforme 0.012 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N72/N74 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N78/N11 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N11/N80 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N80/N81 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N82/N83 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N83/N84 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N84/N85 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N11/N82 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N81/N82 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N81/N84 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N81/N83 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N79/N80 Càrrega permanent Uniforme 0.012 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N80/N82 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N86/N12 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N12/N88 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N88/N89 Càrrega permanent Uniforme 0.030 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N90/N91 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N91/N92 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N92/N93 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N12/N90 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N89/N90 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N89/N92 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N89/N91 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N87/N88 Càrrega permanent Uniforme 0.012 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N88/N90 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N94/N13 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N13/N96 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N96/N97 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N98/N99 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N99/N100 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N100/N101 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N13/N98 Càrrega permanent Uniforme 0.020 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N97/N98 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N97/N100 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N97/N99 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N95/N96 Càrrega permanent Uniforme 0.012 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N96/N98 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N14/N16 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N16/N17 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N17/N18 Càrrega permanent Uniforme 0.025 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N19/N20 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N20/N21 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N21/N22 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N16/N19 Càrrega permanent Uniforme 0.020 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N18/N19 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N18/N21 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N18/N20 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N15/N17 Càrrega permanent Uniforme 0.009 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N17/N19 Càrrega permanent Uniforme 0.017 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N102/N4 Càrrega permanent Uniforme 0.006 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N4/N28 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N28/N37 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N37/N46 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N46/N55 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N55/N64 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N64/N72 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N72/N80 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N80/N88 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N88/N96 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N96/N17 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N17/N103 Càrrega permanent Uniforme 0.006 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N104/N6 Càrrega permanent Uniforme 0.006 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N6/N30 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N30/N39 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N39/N48 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N48/N57 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N57/N66 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N66/N74 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N74/N82 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N82/N90 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N90/N98 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N98/N19 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N19/N105 Càrrega permanent Uniforme 0.006 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N106/N7 Càrrega permanent Uniforme 0.006 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N7/N31 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N31/N40 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N40/N49 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N49/N58 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N58/N67 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N67/N75 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N75/N83 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N83/N91 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N91/N99 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N99/N20 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N20/N107 Càrrega permanent Uniforme 0.006 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N108/N8 Càrrega permanent Uniforme 0.006 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N8/N32 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N32/N41 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N41/N50 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N50/N59 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N59/N68 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N68/N76 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N76/N84 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N84/N92 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N92/N100 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N100/N21 Càrrega permanent Uniforme 0.031 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N21/N109 Càrrega permanent Uniforme 0.006 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N25/N3 Càrrega permanent Uniforme 0.018 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N1/N27 Càrrega permanent Uniforme 0.018 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N94/N16 Càrrega permanent Uniforme 0.018 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N14/N13 Càrrega permanent Uniforme 0.018 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N3/N28 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N4/N27 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N13/N17 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N96/N16 Càrrega permanent Uniforme 0.027 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultats

2.3.1.- Nusos

2.3.1.1.- Desplaçaments

Referències:

Dx, Dy, Dz: Desplaçaments dels nusos en eixos globals.
Gx, Gy, Gz: Girs dels nusos en eixos globals.

2.3.1.1.1.- Envolvents

Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència

Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

N1 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N2 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N3 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0003 0.0001

N4 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0003 -0.0003 -0.0001 -0.0002 0.0001 -0.0003
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Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència

Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0003 -0.0001 -0.0001 0.0001 0.0003

N5 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0003 -0.0023 -0.0008 -0.0004 0.0002 -0.0010

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0020 -0.0007 0.0001 0.0003 0.0009

N6 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0004 -0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0004 -0.0001 -0.0001 0.0002 0.0004

N7 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0023 -0.0008 -0.0002 0.0002 -0.0006

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0023 -0.0007 -0.0001 0.0002 0.0006

N8 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0043 -0.0014 -0.0003 0.0001 -0.0006

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0043 -0.0012 -0.0002 0.0002 0.0006

N9 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0046 -0.0015 -0.0003 0.0001 -0.0006

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0046 -0.0013 -0.0002 0.0002 0.0006

N10 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001

N11 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0001

N12 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001

N13 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0002 0.0001

N14 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N15 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N16 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0001

N17 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0003 -0.0003 -0.0001 0.0001 0.0001 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0003 -0.0001 0.0002 0.0001 0.0003

N18 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0003 -0.0020 -0.0007 -0.0001 0.0002 -0.0009

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0023 -0.0007 0.0004 0.0003 0.0010

N19 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0004 -0.0001 0.0001 0.0001 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0004 -0.0001 0.0001 0.0002 0.0004

N20 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0023 -0.0008 0.0001 0.0002 -0.0006

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0023 -0.0007 0.0002 0.0002 0.0006

N21 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0043 -0.0014 0.0002 0.0001 -0.0006

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0043 -0.0012 0.0003 0.0002 0.0006

N22 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0046 -0.0015 0.0002 0.0001 -0.0006

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0046 -0.0013 0.0003 0.0002 0.0006

N23 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0003 0.0001

N24 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0001

N25 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N26 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N27 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0001

N28 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0003 -0.0002 0.0001 0.0001 -0.0002

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0003 -0.0001 0.0001 0.0002 0.0003

N29 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0003 -0.0022 -0.0011 -0.0002 0.0003 -0.0010

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0022 -0.0009 0.0002 0.0004 0.0010

N30 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0000 -0.0004 -0.0002 0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0005 -0.0002 0.0000 0.0002 0.0003

N31 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 -0.0023 -0.0011 -0.0000 0.0003 -0.0005

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0023 -0.0009 -0.0000 0.0003 0.0005

N32 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 -0.0043 -0.0020 -0.0000 0.0002 -0.0004
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Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència

Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

Valor màxim de l'envolupant 0.0005 0.0043 -0.0016 -0.0000 0.0003 0.0004

N33 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 -0.0045 -0.0021 -0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0005 0.0045 -0.0017 -0.0000 0.0003 0.0004

N34 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N35 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N36 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000

N37 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0003 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0003 -0.0001 -0.0000 0.0002 0.0003

N38 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0021 -0.0010 -0.0003 0.0003 -0.0009

Valor màxim de l'envolupant -0.0000 0.0021 -0.0009 0.0003 0.0003 0.0009

N39 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0004 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0004 -0.0002 0.0000 0.0002 0.0003

N40 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0023 -0.0010 0.0000 0.0003 -0.0005

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0003 0.0005

N41 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0043 -0.0019 0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0043 -0.0016 0.0001 0.0003 0.0004

N42 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0045 -0.0020 0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0045 -0.0017 0.0001 0.0003 0.0004

N43 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N44 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

N45 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001

N46 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0003 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0003 -0.0001 0.0000 0.0002 0.0003

N47 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0021 -0.0010 -0.0003 0.0003 -0.0009

Valor màxim de l'envolupant -0.0000 0.0021 -0.0008 0.0003 0.0003 0.0009

N48 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0004 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0004 -0.0002 0.0000 0.0002 0.0003

N49 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0023 -0.0010 -0.0000 0.0003 -0.0005

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0003 0.0005

N50 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0043 -0.0018 -0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0043 -0.0015 0.0000 0.0003 0.0004

N51 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0045 -0.0019 -0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0045 -0.0016 0.0000 0.0003 0.0004

N52 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N53 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N54 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001

N55 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0003 -0.0001 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0003 -0.0001 0.0000 0.0002 0.0003

N56 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0021 -0.0010 -0.0003 0.0003 -0.0009

Valor màxim de l'envolupant -0.0000 0.0021 -0.0009 0.0003 0.0003 0.0009

N57 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0004 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0004 -0.0002 0.0000 0.0002 0.0003

N58 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0023 -0.0010 -0.0000 0.0003 -0.0005

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0003 0.0005

N59 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0043 -0.0018 -0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0043 -0.0016 0.0000 0.0003 0.0004

N60 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0045 -0.0019 -0.0000 0.0002 -0.0004
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Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència

Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0045 -0.0017 0.0000 0.0003 0.0004

N61 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

N62 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N63 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001

Valor màxim de l'envolupant 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001

N64 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0003 -0.0001 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0003 -0.0001 0.0000 0.0002 0.0003

N65 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0021 -0.0010 -0.0003 0.0003 -0.0009

Valor màxim de l'envolupant -0.0000 0.0021 -0.0009 0.0003 0.0003 0.0009

N66 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0004 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0004 -0.0002 0.0000 0.0002 0.0003

N67 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0023 -0.0010 -0.0000 0.0003 -0.0005

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0003 0.0005

N68 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0043 -0.0018 -0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0043 -0.0016 0.0000 0.0003 0.0004

N69 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0045 -0.0019 -0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0045 -0.0017 0.0000 0.0003 0.0004

N70 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

N71 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

N72 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0003 -0.0001 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0003 -0.0001 0.0000 0.0002 0.0003

N73 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0021 -0.0010 -0.0003 0.0003 -0.0009

Valor màxim de l'envolupant -0.0000 0.0021 -0.0009 0.0003 0.0003 0.0009

N74 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0004 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0004 -0.0002 0.0000 0.0002 0.0003

N75 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0023 -0.0010 -0.0000 0.0003 -0.0005

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0003 0.0005

N76 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0043 -0.0018 -0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0043 -0.0016 0.0000 0.0003 0.0004

N77 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0045 -0.0019 -0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0045 -0.0017 0.0000 0.0003 0.0004

N78 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N79 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

N80 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0003 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0003 -0.0001 0.0000 0.0002 0.0003

N81 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0021 -0.0010 -0.0003 0.0003 -0.0009

Valor màxim de l'envolupant -0.0000 0.0021 -0.0008 0.0003 0.0003 0.0009

N82 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0004 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0004 -0.0002 0.0000 0.0002 0.0003

N83 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0023 -0.0010 -0.0000 0.0003 -0.0005

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0003 0.0005

N84 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0043 -0.0018 -0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0043 -0.0015 0.0000 0.0003 0.0004

N85 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0045 -0.0019 -0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0045 -0.0016 0.0000 0.0003 0.0004

N86 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N87 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N88 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0003 -0.0002 0.0000 0.0002 -0.0003
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Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència

Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0003 -0.0001 0.0000 0.0002 0.0003

N89 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0001 -0.0021 -0.0010 -0.0003 0.0003 -0.0009

Valor màxim de l'envolupant -0.0000 0.0021 -0.0009 0.0003 0.0003 0.0009

N90 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0004 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0004 -0.0002 0.0000 0.0002 0.0003

N91 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0023 -0.0010 -0.0000 0.0003 -0.0005

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0023 -0.0009 -0.0000 0.0003 0.0005

N92 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0043 -0.0019 -0.0001 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0043 -0.0016 -0.0000 0.0003 0.0004

N93 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0001 -0.0045 -0.0020 -0.0001 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0045 -0.0017 -0.0000 0.0003 0.0004

N94 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N95 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N96 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0003 -0.0002 -0.0001 0.0001 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0003 -0.0001 -0.0001 0.0002 0.0002

N97 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0003 -0.0022 -0.0011 -0.0002 0.0003 -0.0010

Valor màxim de l'envolupant 0.0002 0.0022 -0.0009 0.0002 0.0004 0.0010

N98 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0000 0.0002 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0004 -0.0002 -0.0000 0.0002 0.0003

N99 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 -0.0023 -0.0011 0.0000 0.0003 -0.0005

Valor màxim de l'envolupant 0.0004 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0003 0.0005

N100 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 -0.0043 -0.0020 0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0005 0.0043 -0.0016 0.0000 0.0003 0.0004

N101 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 -0.0045 -0.0021 0.0000 0.0002 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0005 0.0045 -0.0018 0.0000 0.0003 0.0004

N102 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0003 -0.0003 -0.0001 -0.0002 0.0001 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0003 -0.0001 -0.0001 0.0001 0.0003

N103 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0003 -0.0003 -0.0001 0.0001 0.0001 -0.0003

Valor màxim de l'envolupant 0.0003 0.0003 -0.0001 0.0002 0.0001 0.0003

N104 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0004 -0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0005 0.0004 -0.0001 -0.0001 0.0002 0.0004

N105 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0004 -0.0001 0.0001 0.0001 -0.0004

Valor màxim de l'envolupant 0.0005 0.0004 -0.0001 0.0001 0.0002 0.0004

N106 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0023 -0.0007 -0.0002 0.0002 -0.0006

Valor màxim de l'envolupant 0.0005 0.0023 -0.0006 -0.0001 0.0002 0.0006

N107 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0023 -0.0007 0.0001 0.0002 -0.0006

Valor màxim de l'envolupant 0.0005 0.0023 -0.0006 0.0002 0.0002 0.0006

N108 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0043 -0.0013 -0.0003 0.0001 -0.0006

Valor màxim de l'envolupant 0.0005 0.0043 -0.0012 -0.0002 0.0002 0.0006

N109 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0002 -0.0043 -0.0013 0.0002 0.0001 -0.0006

Valor màxim de l'envolupant 0.0005 0.0043 -0.0012 0.0003 0.0002 0.0006

2.3.1.2.- Reaccions

Referències:

Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces).
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).

2.3.1.2.1.- Envolvents
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Envolupants de les reaccions en nusos

Referència

Combinació Reaccions en eixos globals

Tipus Descripció Rx
(Tn)

Ry
(Tn)

Rz
(Tn)

Mx
(Tn·m)

My
(Tn·m)

Mz
(Tn·m)

N1 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.120 -0.050 -0.203 0.009 -0.090 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.128 0.073 -0.083 0.017 0.067 0.002

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.119 -0.049 -0.186 0.009 -0.089 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.127 0.073 -0.085 0.013 0.066 0.002

N2 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.000 0.001 1.022 -0.006 -0.001 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.004 0.005 1.579 -0.000 0.005 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.001 1.023 -0.006 -0.001 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.004 0.005 1.082 -0.000 0.005 0.001

N14 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.118 -0.073 -0.204 -0.016 -0.090 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.130 0.049 -0.083 -0.007 0.067 0.002

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.117 -0.073 -0.187 -0.014 -0.089 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.129 0.049 -0.085 -0.007 0.066 0.002

N15 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.000 -0.005 1.023 -0.000 -0.001 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.004 -0.001 1.580 0.006 0.005 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.000 -0.005 1.024 -0.000 -0.001 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.004 -0.001 1.083 0.006 0.005 0.001

N25 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.118 -0.058 -0.330 -0.030 -0.090 0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.101 0.079 -0.162 -0.017 0.048 0.003

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.113 -0.057 -0.273 -0.023 -0.087 0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.096 0.078 -0.167 -0.017 0.044 0.003

N26 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.001 -0.004 1.512 -0.002 0.001 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.001 2.350 0.005 0.006 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.001 -0.004 1.514 -0.002 0.000 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.001 1.620 0.005 0.006 0.001

N34 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.036 0.001 -0.646 -0.002 -0.029 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.025 0.007 -0.382 0.000 0.008 0.000

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.035 0.001 -0.478 -0.002 -0.028 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.024 0.007 -0.383 0.000 0.007 0.000

N35 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.002 1.486 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.007 0.003 2.303 0.003 0.007 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.002 1.487 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.003 1.583 0.004 0.005 0.001

N43 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.032 -0.004 -0.580 -0.000 -0.026 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.023 0.000 -0.345 0.002 0.006 0.000

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.031 -0.004 -0.427 -0.000 -0.026 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.022 0.000 -0.346 0.002 0.006 0.000

N44 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.003 1.470 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.007 0.002 2.268 0.004 0.007 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.003 1.471 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.002 1.553 0.004 0.005 0.001

N52 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.030 -0.002 -0.586 -0.001 -0.025 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.021 0.002 -0.354 0.001 0.005 0.000

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.030 -0.002 -0.427 -0.001 -0.025 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.021 0.002 -0.355 0.001 0.005 0.000

N53 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.002 1.472 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.007 0.003 2.263 0.004 0.007 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.002 1.473 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.003 1.545 0.004 0.005 0.001

N61 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.029 -0.002 -0.586 -0.001 -0.025 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.020 0.002 -0.356 0.001 0.005 0.000

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.029 -0.002 -0.426 -0.001 -0.025 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.020 0.002 -0.356 0.001 0.005 0.000

N62 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.003 1.477 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.007 0.003 2.267 0.004 0.007 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.003 1.477 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.003 1.546 0.004 0.005 0.001

N70 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.030 -0.002 -0.586 -0.001 -0.025 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.021 0.002 -0.354 0.001 0.005 0.000
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Envolupants de les reaccions en nusos

Referència

Combinació Reaccions en eixos globals

Tipus Descripció Rx
(Tn)

Ry
(Tn)

Rz
(Tn)

Mx
(Tn·m)

My
(Tn·m)

Mz
(Tn·m)

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.029 -0.002 -0.426 -0.001 -0.025 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.021 0.002 -0.355 0.001 0.005 0.000

N71 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.003 1.472 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.007 0.003 2.263 0.004 0.007 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.003 1.473 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.003 1.545 0.004 0.005 0.001

N78 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.031 -0.000 -0.580 -0.002 -0.026 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.023 0.004 -0.345 0.000 0.006 0.000

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.031 -0.000 -0.427 -0.002 -0.026 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.022 0.004 -0.346 0.000 0.006 0.000

N79 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.002 1.470 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.007 0.003 2.268 0.004 0.007 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.002 1.471 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.003 1.553 0.004 0.005 0.001

N86 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.036 -0.006 -0.646 -0.000 -0.029 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.025 -0.001 -0.382 0.002 0.008 0.000

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.035 -0.006 -0.477 -0.000 -0.028 -0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.024 -0.001 -0.383 0.002 0.007 0.000

N87 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.003 1.486 -0.003 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.007 0.002 2.303 0.004 0.007 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.004 -0.003 1.488 -0.004 0.004 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.002 1.583 0.004 0.005 0.001

N94 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.120 -0.080 -0.329 0.018 -0.090 0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.099 0.060 -0.162 0.029 0.048 0.003

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.118 -0.080 -0.271 0.018 -0.089 0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.097 0.060 -0.168 0.021 0.046 0.003

N95 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.001 -0.001 1.512 -0.005 0.001 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.004 2.349 0.002 0.006 0.001

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.001 -0.001 1.514 -0.005 0.000 -0.001

Valor màxim de l'envolupant 0.005 0.004 1.618 0.002 0.006 0.001

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar
l'estat límit d'equilibri en la fonamentació.

2.3.2.- Barres

2.3.2.1.- Esforços

Referències:

N: Esforç axial (Tn)
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (Tn)
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (Tn)
Mt: Moment torsor (Tn·m)
My: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (Tn·m)
Mz: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (Tn·m)

2.3.2.1.1.- Envolvents

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N1/N3 Acer laminat Nmín 0.126 0.132 0.139 0.146 0.152

Nmàx 0.223 0.232 0.241 0.250 0.259

Vymín -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066

Vymàx -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043

Vzmín -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123

Vzmàx 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.092 -0.061 -0.030 -0.030 -0.063

Mymàx 0.070 0.037 0.004 0.000 0.031

Mzmín -0.022 -0.005 0.008 0.019 0.030

Mzmàx -0.014 -0.003 0.011 0.028 0.044

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N3/N4 Acer laminat Nmín -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119

Nmàx -0.763 -0.763 -0.763 -0.763 -0.763 -0.763 -0.763 -0.762 -0.763

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.030 -0.025 -0.015 -0.009 0.001 0.011 0.016 0.026 0.032

Vzmàx -0.001 0.004 0.014 0.019 0.030 0.040 0.045 0.055 0.062

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.023 -0.018 -0.009 -0.007 -0.005 -0.008 -0.014 -0.035 -0.047

Mymàx 0.030 0.030 0.026 0.023 0.012 -0.002 -0.010 -0.019 -0.026

Mzmín -0.003 -0.002 -0.001 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007 -0.009 -0.010

Mzmàx 0.002 0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 0.008 0.009

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N4/N5 Acer laminat Nmín -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 -1.284

Nmàx -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922

Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.075 -0.068 -0.054 -0.047 -0.034 -0.020 -0.013 -0.000 0.005

Vzmàx -0.054 -0.049 -0.039 -0.034 -0.024 -0.013 -0.008 0.002 0.008

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.074 -0.059 -0.034 -0.023 -0.006 0.003 0.006 0.008 0.007

Mymàx -0.052 -0.041 -0.023 -0.016 -0.004 0.005 0.008 0.011 0.010

Mzmín -0.027 -0.024 -0.019 -0.017 -0.012 -0.007 -0.005 -0.001 -0.001

Mzmàx 0.017 0.016 0.013 0.012 0.010 0.007 0.006 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N6/N7 Acer laminat Nmín 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253

Nmàx 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Vzmín -0.035 -0.030 -0.021 -0.016 -0.007 0.002 0.005 0.012 0.015

Vzmàx -0.025 -0.022 -0.015 -0.011 -0.004 0.003 0.007 0.017 0.021

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.022 -0.015 -0.005 -0.001 0.002 0.003 0.002 -0.002 -0.006

Mymàx -0.015 -0.011 -0.003 -0.000 0.004 0.004 0.003 -0.001 -0.004

Mzmín -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.001 -0.001 -0.003 -0.005 -0.007

Mzmàx 0.010 0.009 0.006 0.005 0.002 0.001 0.002 0.005 0.006
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N7/N8 Acer laminat Nmín 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238

Nmàx 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.035 -0.031 -0.021 -0.017 -0.007 0.001 0.005 0.012 0.015

Vzmàx -0.026 -0.023 -0.016 -0.012 -0.005 0.002 0.007 0.016 0.021

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.018 -0.011 -0.001 0.003 0.006 0.007 0.006 0.003 -0.000

Mymàx -0.013 -0.008 -0.000 0.003 0.008 0.010 0.009 0.004 0.000

Mzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -0.003 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.007 0.006 0.003 0.002 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N8/N9 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N3/N6 Acer laminat Nmín 0.956 0.959 0.960 0.963 0.966 0.969 0.972 0.973 0.976

Nmàx 1.367 1.371 1.373 1.377 1.381 1.385 1.388 1.390 1.394

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.022 -0.014 -0.011 -0.004 0.003 0.010 0.017 0.021 0.028

Vzmàx -0.007 0.001 0.004 0.011 0.018 0.025 0.034 0.039 0.048

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.009 -0.006 -0.004 -0.003 -0.006 -0.017 -0.024 -0.040

Mymàx 0.014 0.015 0.015 0.012 0.006 -0.002 -0.011 -0.015 -0.025

Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005 -0.005

Mzmàx -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N5/N6 Acer laminat Nmín 0.707 0.709 0.711 0.713 0.715 0.718 0.720 0.721 0.724

Nmàx 0.971 0.974 0.975 0.979 0.982 0.985 0.988 0.990 0.993

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.025 -0.017 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.014 0.017 0.023

Vzmàx -0.018 -0.012 -0.009 -0.003 0.003 0.011 0.020 0.024 0.032

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.011 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.000 -0.005 -0.009 -0.020
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

Mymàx -0.008 -0.002 0.000 0.004 0.004 0.001 -0.003 -0.006 -0.014

Mzmín 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N5/N8 Acer laminat Nmín -0.385 -0.382 -0.381 -0.377 -0.374 -0.371 -0.368 -0.366 -0.363

Nmàx -0.283 -0.281 -0.280 -0.277 -0.275 -0.272 -0.270 -0.269 -0.266

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.019 -0.016 -0.010 -0.004 0.003 0.011 0.015 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.001 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.003

Mymàx -0.012 -0.004 -0.000 0.006 0.009 0.010 0.007 0.004 -0.002

Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004

Mzmàx 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N5/N7 Acer laminat Nmín -0.156 -0.150 -0.144 -0.139 -0.133

Nmàx -0.113 -0.109 -0.105 -0.100 -0.096

Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Vzmàx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.011 0.006 0.001 -0.006 -0.013

Mymàx 0.016 0.008 0.001 -0.004 -0.009

Mzmín -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003

Mzmàx 0.001 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

N23/N3 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín 0.000 0.001 0.001

Vzmàx 0.000 0.001 0.002

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.000 -0.000

Mymàx 0.000 0.000 -0.000

Mzmín 0.000 -0.000 -0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

N16/N24 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.002 -0.001 0.000

Vzmàx -0.001 -0.001 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.000 0.000 0.000

Mymàx -0.000 0.000 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N3/N27 Acer laminat Nmín 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093

Nmàx 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.067 -0.046 -0.025 -0.004 0.012 0.028 0.043 0.059 0.074

Vzmàx -0.049 -0.033 -0.017 -0.002 0.017 0.038 0.060 0.081 0.102

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.012 0.034 0.047 0.053 0.051 0.041 0.022 -0.004 -0.050

Mymàx 0.020 0.048 0.066 0.073 0.070 0.055 0.031 -0.002 -0.036

Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001

Mzmàx 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N27/N36 Acer laminat Nmín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038

Nmàx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.101 -0.079 -0.058 -0.037 -0.016 0.003 0.019 0.035 0.050

Vzmàx -0.074 -0.059 -0.043 -0.027 -0.012 0.005 0.026 0.047 0.068

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.107 -0.061 -0.027 -0.003 0.007 0.009 0.003 -0.013 -0.042

Mymàx -0.078 -0.045 -0.019 -0.002 0.011 0.013 0.006 -0.009 -0.030

Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003

Mzmàx 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N36/N45 Acer laminat Nmín -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034

Nmàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.081 -0.060 -0.039 -0.018 0.002 0.018 0.033 0.049 0.064

Vzmàx -0.059 -0.044 -0.028 -0.012 0.003 0.025 0.046 0.067 0.088

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.046 -0.011 0.010 0.021 0.023 0.018 0.005 -0.021 -0.060

Mymàx -0.032 -0.007 0.014 0.028 0.032 0.025 0.007 -0.015 -0.043
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001

Mzmàx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N45/N54 Acer laminat Nmín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024

Nmàx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.085 -0.064 -0.043 -0.022 -0.001 0.015 0.030 0.046 0.062

Vzmàx -0.062 -0.047 -0.031 -0.016 0.000 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.058 -0.021 0.004 0.016 0.020 0.016 0.005 -0.019 -0.056

Mymàx -0.042 -0.015 0.006 0.022 0.028 0.023 0.007 -0.013 -0.041

Mzmín -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002

Mzmàx 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N54/N63 Acer laminat Nmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017

Nmàx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.000 0.015 0.031 0.047 0.062

Vzmàx -0.062 -0.046 -0.031 -0.015 0.001 0.021 0.042 0.063 0.085

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.019 0.005 0.017 0.021 0.017 0.005 -0.020 -0.057

Mymàx -0.040 -0.013 0.007 0.023 0.028 0.023 0.007 -0.014 -0.041

Mzmín -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002

Mzmàx 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N63/N10 Acer laminat Nmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017

Nmàx -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.085 -0.064 -0.042 -0.021 -0.001 0.015 0.031 0.046 0.062

Vzmàx -0.062 -0.047 -0.031 -0.015 0.000 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.057 -0.020 0.005 0.017 0.021 0.017 0.005 -0.019 -0.056

Mymàx -0.041 -0.014 0.007 0.023 0.028 0.023 0.007 -0.013 -0.040

Mzmín -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002

Mzmàx 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N10/N11 Acer laminat Nmín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024

Nmàx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.000 0.016 0.031 0.047 0.062

Vzmàx -0.062 -0.046 -0.030 -0.015 0.001 0.022 0.043 0.064 0.085

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.019 0.005 0.016 0.020 0.016 0.004 -0.021 -0.058
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

Mymàx -0.041 -0.014 0.007 0.023 0.028 0.022 0.006 -0.015 -0.042

Mzmín -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002

Mzmàx 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N11/N12 Acer laminat Nmín -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033

Nmàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.088 -0.067 -0.046 -0.025 -0.003 0.012 0.028 0.044 0.059

Vzmàx -0.064 -0.049 -0.033 -0.017 -0.002 0.018 0.039 0.060 0.081

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.060 -0.021 0.005 0.018 0.023 0.020 0.010 -0.011 -0.046

Mymàx -0.043 -0.015 0.007 0.025 0.032 0.028 0.014 -0.007 -0.032

Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001

Mzmàx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N12/N13 Acer laminat Nmín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038

Nmàx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.068 -0.047 -0.026 -0.005 0.012 0.027 0.043 0.059 0.074

Vzmàx -0.050 -0.035 -0.019 -0.003 0.016 0.037 0.058 0.079 0.100

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.042 -0.013 0.003 0.009 0.007 -0.003 -0.027 -0.061 -0.107

Mymàx -0.030 -0.009 0.006 0.013 0.011 -0.002 -0.019 -0.045 -0.078

Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003

Mzmàx 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N13/N16 Acer laminat Nmín 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093

Nmàx 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.102 -0.081 -0.060 -0.039 -0.018 0.001 0.017 0.033 0.048

Vzmàx -0.075 -0.059 -0.044 -0.028 -0.012 0.003 0.024 0.045 0.066

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.051 -0.005 0.022 0.041 0.051 0.054 0.048 0.035 0.014

Mymàx -0.036 -0.003 0.031 0.056 0.070 0.074 0.067 0.049 0.021

Mzmín -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002

Mzmàx 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N2/N4 Acer laminat Nmín -1.421 -1.416 -1.413 -1.408 -1.402 -1.397 -1.391 -1.388 -1.383

Nmàx -1.022 -1.018 -1.016 -1.012 -1.008 -1.004 -1.000 -0.998 -0.994

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vzmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

Mymín -0.006 -0.004 -0.003 -0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003

Mymàx -0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008

Mzmín -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mzmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.005 0.006 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N4/N6 Acer laminat Nmín -1.091 -1.086 -1.080 -1.074 -1.069

Nmàx -0.785 -0.781 -0.776 -0.772 -0.768

Vymín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Vymàx -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Vzmín -0.013 -0.013 -0.013 -0.014 -0.013

Vzmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.011 -0.008 -0.006 -0.004 -0.005

Mymàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.001 0.002

Mzmín -0.023 -0.012 -0.003 0.001 0.004

Mzmàx -0.008 -0.005 -0.002 0.009 0.019

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N25/N27 Acer laminat Nmín 0.194 0.201 0.208 0.214 0.221

Nmàx 0.339 0.348 0.357 0.366 0.375

Vymín 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Vymàx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037

Vzmín -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123

Vzmàx 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.093 -0.062 -0.031 -0.027 -0.053

Mymàx 0.049 0.024 -0.002 -0.001 0.030

Mzmín 0.007 0.001 -0.006 -0.015 -0.025

Mzmàx 0.013 0.003 -0.004 -0.010 -0.016

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N27/N28 Acer laminat Nmín -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711

Nmàx -1.202 -1.200 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.021 -0.016 -0.005 -0.000 0.010 0.020 0.026 0.036 0.041

Vzmàx 0.004 0.010 0.020 0.025 0.035 0.045 0.051 0.065 0.072

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.013 -0.009 -0.004 -0.004 -0.006 -0.014 -0.024 -0.048 -0.062

Mymàx 0.034 0.032 0.026 0.022 0.009 -0.008 -0.016 -0.030 -0.038

Mzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

Mzmàx 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N28/N29 Acer laminat Nmín -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896

Nmàx -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009

Vzmín -0.088 -0.081 -0.067 -0.060 -0.046 -0.032 -0.026 -0.012 -0.005

Vzmàx -0.064 -0.059 -0.049 -0.043 -0.033 -0.023 -0.018 -0.007 -0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.098 -0.080 -0.049 -0.036 -0.014 0.001 0.006 0.012 0.013

Mymàx -0.070 -0.057 -0.034 -0.025 -0.009 0.003 0.009 0.016 0.018

Mzmín -0.025 -0.023 -0.019 -0.017 -0.013 -0.009 -0.007 -0.004 -0.003

Mzmàx 0.023 0.021 0.017 0.015 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N30/N31 Acer laminat Nmín 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385

Nmàx 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.038 -0.034 -0.024 -0.020 -0.010 -0.001 0.002 0.009 0.013

Vzmàx -0.028 -0.025 -0.018 -0.014 -0.007 -0.000 0.004 0.013 0.018

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.028 -0.021 -0.008 -0.004 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.002

Mymàx -0.020 -0.014 -0.006 -0.002 0.002 0.005 0.005 0.001 -0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.007 -0.005 -0.001 -0.003 -0.005 -0.009 -0.011

Mzmàx 0.013 0.011 0.007 0.005 0.001 0.003 0.005 0.009 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N31/N32 Acer laminat Nmín 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365

Nmàx 0.545 0.545 0.545 0.545 0.545 0.545 0.545 0.545 0.545

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Vzmín -0.036 -0.032 -0.022 -0.018 -0.008 0.001 0.004 0.011 0.015

Vzmàx -0.027 -0.023 -0.016 -0.013 -0.006 0.001 0.006 0.015 0.020

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.020 -0.013 -0.002 0.002 0.006 0.007 0.006 0.003 0.001

Mymàx -0.015 -0.009 -0.001 0.003 0.008 0.009 0.009 0.004 0.001

Mzmín -0.013 -0.010 -0.006 -0.004 -0.001 -0.005 -0.007 -0.012 -0.014

Mzmàx 0.013 0.011 0.006 0.004 0.001 0.005 0.007 0.011 0.013

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N32/N33 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N27/N30 Acer laminat Nmín 1.373 1.376 1.377 1.380 1.383 1.386 1.389 1.390 1.393

Nmàx 2.020 2.023 2.025 2.029 2.033 2.037 2.041 2.043 2.046

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.016 -0.009 -0.006 0.001 0.009 0.016 0.022 0.026 0.033

Vzmàx -0.003 0.004 0.007 0.014 0.021 0.030 0.039 0.044 0.054

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.010 -0.005 -0.004 -0.003 -0.005 -0.011 -0.024 -0.032 -0.051

Mymàx 0.016 0.015 0.014 0.010 0.003 -0.006 -0.016 -0.022 -0.033

Mzmín 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N29/N30 Acer laminat Nmín 1.029 1.031 1.033 1.035 1.037 1.040 1.042 1.043 1.046

Nmàx 1.401 1.404 1.406 1.409 1.412 1.415 1.418 1.420 1.423

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.023 -0.015 -0.011 -0.003 0.003 0.009 0.015 0.018 0.024

Vzmàx -0.017 -0.011 -0.008 -0.002 0.005 0.013 0.021 0.025 0.033

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.010 -0.003 -0.000 0.002 0.001 -0.001 -0.008 -0.012 -0.023

Mymàx -0.007 -0.002 -0.000 0.002 0.002 -0.001 -0.005 -0.008 -0.017

Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N29/N32 Acer laminat Nmín -0.600 -0.597 -0.595 -0.592 -0.589 -0.586 -0.583 -0.581 -0.578

Nmàx -0.440 -0.438 -0.437 -0.434 -0.432 -0.429 -0.427 -0.426 -0.424

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.004 0.003 0.009 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.018 -0.015 -0.009 -0.003 0.004 0.012 0.016 0.024

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.000 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.004

Mymàx -0.011 -0.003 -0.000 0.006 0.009 0.010 0.007 0.004 -0.003

Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006 -0.007 -0.008

Mzmàx 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.005 0.006 0.007 0.008
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N29/N31 Acer laminat Nmín -0.250 -0.245 -0.239 -0.234 -0.228

Nmàx -0.185 -0.180 -0.176 -0.172 -0.168

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030

Vzmàx 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.017 0.010 0.002 -0.007 -0.018

Mymàx 0.024 0.013 0.003 -0.005 -0.013

Mzmín -0.002 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.002 0.002 0.003 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N26/N28 Acer laminat Nmín -2.115 -2.108 -2.105 -2.098 -2.091 -2.085 -2.078 -2.075 -2.068

Nmàx -1.512 -1.507 -1.504 -1.499 -1.494 -1.489 -1.484 -1.482 -1.477

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vzmàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.002 -0.004 -0.005 -0.006

Mymàx 0.005 0.003 0.003 0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.000 0.001

Mzmín -0.006 -0.004 -0.003 -0.000 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004

Mzmàx -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N28/N30 Acer laminat Nmín -1.613 -1.607 -1.602 -1.596 -1.590

Nmàx -1.148 -1.144 -1.140 -1.136 -1.132

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029

Vzmín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016

Vzmàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.014 -0.011 -0.008 -0.005 -0.003

Mymàx -0.008 -0.007 -0.005 -0.002 0.002

Mzmín -0.000 0.001 0.002 -0.006 -0.013

Mzmàx 0.016 0.009 0.002 0.003 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N34/N36 Acer laminat Nmín 0.382 0.388 0.395 0.402 0.408

Nmàx 0.581 0.590 0.599 0.608 0.617
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vymàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vzmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036

Vzmàx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.029 -0.020 -0.011 -0.011 -0.018

Mymàx 0.008 0.001 -0.005 -0.002 0.007

Mzmín -0.002 -0.001 0.001 0.001 0.002

Mzmàx 0.000 0.001 0.001 0.003 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N36/N37 Acer laminat Nmín -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998

Nmàx -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.011 -0.005 0.008 0.014 0.027 0.039 0.046 0.058 0.065

Vzmàx -0.001 0.005 0.018 0.026 0.043 0.060 0.069 0.086 0.094

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.004 -0.002 -0.002 -0.005 -0.016 -0.037 -0.051 -0.083 -0.102

Mymàx 0.013 0.012 0.007 0.003 -0.010 -0.027 -0.036 -0.058 -0.070

Mzmín -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.010 -0.012 -0.013

Mzmàx 0.001 0.001 0.003 0.005 0.007 0.010 0.011 0.013 0.014

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N37/N38 Acer laminat Nmín -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006

Nmàx -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416

Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Vymàx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Vzmín -0.103 -0.095 -0.078 -0.069 -0.052 -0.035 -0.026 -0.009 -0.002

Vzmàx -0.075 -0.069 -0.056 -0.050 -0.037 -0.025 -0.018 -0.006 0.001

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.113 -0.092 -0.056 -0.041 -0.015 0.001 0.006 0.012 0.013

Mymàx -0.080 -0.065 -0.039 -0.028 -0.010 0.003 0.009 0.016 0.017

Mzmín -0.030 -0.028 -0.023 -0.021 -0.016 -0.012 -0.010 -0.006 -0.004

Mzmàx 0.032 0.029 0.024 0.022 0.017 0.012 0.010 0.005 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N39/N40 Acer laminat Nmín 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432

Nmàx 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.040 -0.035 -0.026 -0.021 -0.012 -0.002 0.002 0.008 0.012

Vzmàx -0.029 -0.026 -0.019 -0.015 -0.008 -0.001 0.002 0.012 0.016

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.030 -0.023 -0.010 -0.005 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.001

Mymàx -0.022 -0.016 -0.007 -0.003 0.002 0.005 0.005 0.002 -0.001

Mzmín -0.014 -0.012 -0.007 -0.005 -0.001 -0.003 -0.005 -0.010 -0.012

Mzmàx 0.014 0.012 0.007 0.005 0.001 0.003 0.005 0.010 0.012
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N40/N41 Acer laminat Nmín 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407

Nmàx 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597

Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Vymàx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.036 -0.032 -0.022 -0.018 -0.008 0.001 0.004 0.011 0.015

Vzmàx -0.027 -0.023 -0.016 -0.013 -0.006 0.001 0.006 0.015 0.020

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.020 -0.013 -0.002 0.002 0.006 0.007 0.006 0.003 0.000

Mymàx -0.015 -0.009 -0.001 0.002 0.008 0.009 0.009 0.004 0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.007 -0.004 -0.001 -0.005 -0.007 -0.011 -0.013

Mzmàx 0.013 0.011 0.006 0.004 0.001 0.005 0.007 0.012 0.014

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N41/N42 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N36/N39 Acer laminat Nmín 1.480 1.484 1.486 1.489 1.493 1.496 1.500 1.502 1.505

Nmàx 2.150 2.154 2.157 2.162 2.166 2.171 2.176 2.178 2.183

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.026 -0.014 -0.008 0.000 0.009 0.018 0.027 0.031 0.040

Vzmàx -0.016 -0.008 -0.003 0.006 0.016 0.028 0.040 0.046 0.058

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.014 -0.007 -0.005 -0.004 -0.007 -0.015 -0.028 -0.036 -0.056

Mymàx -0.005 -0.001 0.000 -0.000 -0.004 -0.011 -0.020 -0.025 -0.039

Mzmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N38/N39 Acer laminat Nmín 1.080 1.083 1.084 1.086 1.089 1.091 1.093 1.094 1.097

Nmàx 1.462 1.466 1.467 1.470 1.474 1.477 1.480 1.482 1.485

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.022 -0.014 -0.010 -0.002 0.004 0.010 0.016 0.019 0.025

Vzmàx -0.016 -0.010 -0.007 -0.001 0.006 0.014 0.022 0.026 0.034

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.009 -0.002 -0.000 0.002 0.001 -0.002 -0.009 -0.014 -0.026

Mymàx -0.007 -0.002 0.000 0.002 0.001 -0.001 -0.007 -0.010 -0.019
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

Mzmín -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N38/N41 Acer laminat Nmín -0.656 -0.653 -0.651 -0.648 -0.645 -0.641 -0.638 -0.637 -0.633

Nmàx -0.484 -0.482 -0.481 -0.478 -0.476 -0.474 -0.471 -0.470 -0.468

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.018 -0.015 -0.009 -0.003 0.003 0.011 0.015 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.001 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.003

Mymàx -0.012 -0.004 -0.000 0.006 0.009 0.009 0.007 0.004 -0.003

Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.009

Mzmàx 0.004 0.003 0.002 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N38/N40 Acer laminat Nmín -0.249 -0.244 -0.238 -0.232 -0.227

Nmàx -0.185 -0.180 -0.176 -0.172 -0.168

Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vymàx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Vzmàx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.018 0.010 0.002 -0.008 -0.019

Mymàx 0.024 0.013 0.003 -0.006 -0.014

Mzmín -0.002 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.002 0.002 0.004 0.005 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N35/N37 Acer laminat Nmín -2.073 -2.066 -2.062 -2.056 -2.049 -2.042 -2.035 -2.032 -2.025

Nmàx -1.486 -1.481 -1.478 -1.473 -1.468 -1.463 -1.458 -1.456 -1.451

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003

Mymàx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004

Mzmín -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.009

Mzmàx -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.003 0.006 0.008 0.010 0.012
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N37/N39 Acer laminat Nmín -1.677 -1.671 -1.665 -1.660 -1.654

Nmàx -1.199 -1.195 -1.190 -1.186 -1.182

Vymín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016

Vymàx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013

Vzmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vzmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001

Mymàx 0.001 0.000 -0.000 0.000 0.001

Mzmín -0.008 -0.004 -0.001 -0.004 -0.007

Mzmàx 0.006 0.003 -0.000 0.004 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N43/N45 Acer laminat Nmín 0.345 0.351 0.358 0.365 0.371

Nmàx 0.522 0.531 0.540 0.549 0.558

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032

Vzmàx 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.026 -0.018 -0.011 -0.011 -0.017

Mymàx 0.006 0.000 -0.005 -0.003 0.005

Mzmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.002

Mzmàx 0.002 0.001 -0.000 -0.000 -0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N45/N46 Acer laminat Nmín -1.915 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915

Nmàx -1.367 -1.367 -1.367 -1.367 -1.367 -1.367 -1.367 -1.367 -1.367

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.012 -0.005 0.007 0.014 0.026 0.039 0.045 0.058 0.064

Vzmàx -0.003 0.004 0.016 0.024 0.042 0.059 0.067 0.084 0.093

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 -0.002 -0.004 -0.015 -0.035 -0.049 -0.080 -0.099

Mymàx 0.011 0.011 0.007 0.003 -0.009 -0.026 -0.035 -0.056 -0.069

Mzmín -0.001 -0.001 -0.003 -0.004 -0.007 -0.009 -0.010 -0.013 -0.014

Mzmàx 0.001 0.001 0.003 0.004 0.007 0.009 0.010 0.013 0.014

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N46/N47 Acer laminat Nmín -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922

Nmàx -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365

Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Vymàx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

Vzmín -0.102 -0.093 -0.076 -0.068 -0.050 -0.033 -0.025 -0.008 -0.000

Vzmàx -0.074 -0.068 -0.055 -0.049 -0.036 -0.024 -0.017 -0.005 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.109 -0.089 -0.054 -0.039 -0.014 0.002 0.006 0.012 0.012

Mymàx -0.079 -0.064 -0.038 -0.027 -0.009 0.003 0.009 0.016 0.017

Mzmín -0.030 -0.028 -0.023 -0.021 -0.016 -0.012 -0.009 -0.005 -0.004

Mzmàx 0.031 0.028 0.024 0.021 0.016 0.012 0.009 0.005 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N48/N49 Acer laminat Nmín 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410

Nmàx 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.039 -0.035 -0.025 -0.021 -0.011 -0.002 0.002 0.009 0.012

Vzmàx -0.029 -0.025 -0.019 -0.015 -0.008 -0.001 0.003 0.012 0.017

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.030 -0.022 -0.009 -0.005 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.002

Mymàx -0.022 -0.016 -0.007 -0.003 0.002 0.005 0.005 0.001 -0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.007 -0.005 -0.001 -0.003 -0.005 -0.009 -0.011

Mzmàx 0.013 0.011 0.007 0.005 0.001 0.003 0.005 0.009 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N49/N50 Acer laminat Nmín 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386

Nmàx 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.036 -0.032 -0.022 -0.018 -0.008 0.001 0.004 0.011 0.015

Vzmàx -0.027 -0.023 -0.016 -0.013 -0.006 0.001 0.006 0.015 0.020

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.020 -0.013 -0.002 0.002 0.006 0.007 0.006 0.003 0.000

Mymàx -0.015 -0.009 -0.001 0.003 0.008 0.009 0.009 0.004 0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.006 -0.004 -0.001 -0.005 -0.007 -0.011 -0.013

Mzmàx 0.013 0.011 0.006 0.004 0.001 0.005 0.007 0.011 0.013

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N50/N51 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N45/N48 Acer laminat Nmín 1.431 1.434 1.436 1.440 1.443 1.447 1.450 1.452 1.455

Nmàx 2.059 2.064 2.066 2.071 2.075 2.080 2.085 2.087 2.092

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.026 -0.014 -0.008 0.000 0.009 0.018 0.027 0.031 0.040

Vzmàx -0.017 -0.008 -0.004 0.005 0.015 0.027 0.039 0.045 0.057

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.014 -0.007 -0.005 -0.003 -0.006 -0.014 -0.027 -0.035 -0.055

Mymàx -0.006 -0.001 0.000 0.000 -0.004 -0.010 -0.019 -0.025 -0.038

Mzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N47/N48 Acer laminat Nmín 1.044 1.046 1.047 1.050 1.052 1.054 1.057 1.058 1.060

Nmàx 1.413 1.416 1.418 1.421 1.424 1.428 1.431 1.432 1.436

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.022 -0.014 -0.010 -0.002 0.004 0.010 0.016 0.019 0.025

Vzmàx -0.016 -0.010 -0.007 -0.001 0.006 0.014 0.022 0.026 0.034

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.009 -0.002 -0.000 0.002 0.001 -0.002 -0.009 -0.014 -0.025

Mymàx -0.007 -0.002 0.000 0.002 0.002 -0.001 -0.006 -0.010 -0.018

Mzmín -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N47/N50 Acer laminat Nmín -0.616 -0.613 -0.612 -0.608 -0.605 -0.602 -0.599 -0.597 -0.594

Nmàx -0.456 -0.454 -0.453 -0.450 -0.448 -0.445 -0.443 -0.442 -0.439

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.018 -0.015 -0.009 -0.003 0.003 0.011 0.015 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.001 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.003

Mymàx -0.012 -0.004 -0.000 0.006 0.009 0.009 0.007 0.004 -0.003

Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.009

Mzmàx 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N47/N49 Acer laminat Nmín -0.244 -0.238 -0.233 -0.227 -0.222

Nmàx -0.181 -0.177 -0.172 -0.168 -0.164

Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vymàx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031

Vzmàx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.017 0.010 0.002 -0.008 -0.018

Mymàx 0.023 0.013 0.003 -0.006 -0.013

Pàgina 44



Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Mzmín -0.002 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007

Mzmàx 0.002 0.002 0.004 0.006 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N44/N46 Acer laminat Nmín -2.041 -2.034 -2.031 -2.024 -2.017 -2.010 -2.004 -2.000 -1.994

Nmàx -1.470 -1.465 -1.462 -1.457 -1.452 -1.447 -1.442 -1.440 -1.435

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

Mymàx 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004

Mzmín -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.008

Mzmàx -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.008 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N46/N48 Acer laminat Nmín -1.626 -1.620 -1.615 -1.609 -1.603

Nmàx -1.168 -1.164 -1.160 -1.155 -1.151

Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymàx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymàx 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.001

Mzmín -0.006 -0.003 -0.000 -0.004 -0.008

Mzmàx 0.008 0.004 0.000 0.003 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N52/N54 Acer laminat Nmín 0.354 0.361 0.367 0.374 0.381

Nmàx 0.527 0.536 0.545 0.554 0.563

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030

Vzmàx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.025 -0.018 -0.011 -0.011 -0.016

Mymàx 0.005 -0.000 -0.005 -0.003 0.005

Mzmín -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.001

Mzmàx 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N54/N55 Acer laminat Nmín -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917

Nmàx -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.011 -0.005 0.008 0.014 0.027 0.039 0.046 0.058 0.065

Vzmàx -0.003 0.003 0.016 0.025 0.042 0.059 0.067 0.084 0.093

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 -0.002 -0.004 -0.015 -0.035 -0.049 -0.080 -0.099

Mymàx 0.011 0.011 0.007 0.003 -0.009 -0.026 -0.035 -0.057 -0.069

Mzmín -0.001 -0.001 -0.003 -0.004 -0.007 -0.009 -0.010 -0.013 -0.014

Mzmàx 0.001 0.001 0.003 0.004 0.007 0.009 0.010 0.013 0.014

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N55/N56 Acer laminat Nmín -1.924 -1.924 -1.924 -1.924 -1.924 -1.924 -1.924 -1.924 -1.924

Nmàx -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376

Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Vymàx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Vzmín -0.102 -0.093 -0.076 -0.068 -0.050 -0.033 -0.025 -0.008 -0.000

Vzmàx -0.075 -0.068 -0.055 -0.049 -0.036 -0.024 -0.017 -0.005 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.109 -0.089 -0.054 -0.039 -0.014 0.002 0.006 0.012 0.012

Mymàx -0.079 -0.064 -0.038 -0.027 -0.010 0.003 0.009 0.016 0.017

Mzmín -0.031 -0.028 -0.023 -0.021 -0.016 -0.012 -0.009 -0.005 -0.004

Mzmàx 0.031 0.028 0.023 0.021 0.016 0.012 0.009 0.005 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N57/N58 Acer laminat Nmín 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415

Nmàx 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.039 -0.035 -0.025 -0.021 -0.011 -0.002 0.002 0.009 0.012

Vzmàx -0.029 -0.026 -0.019 -0.015 -0.008 -0.001 0.003 0.012 0.017

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.030 -0.022 -0.009 -0.005 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.002

Mymàx -0.022 -0.016 -0.007 -0.003 0.002 0.005 0.005 0.001 -0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.007 -0.005 -0.001 -0.003 -0.005 -0.009 -0.011

Mzmàx 0.013 0.011 0.007 0.005 0.001 0.003 0.005 0.009 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N58/N59 Acer laminat Nmín 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390

Nmàx 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.011 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.036 -0.032 -0.022 -0.018 -0.008 0.001 0.004 0.011 0.015

Vzmàx -0.027 -0.023 -0.016 -0.013 -0.006 0.001 0.006 0.015 0.020

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.020 -0.013 -0.002 0.002 0.006 0.007 0.006 0.003 0.000

Mymàx -0.015 -0.009 -0.001 0.003 0.008 0.009 0.009 0.004 0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.006 -0.004 -0.001 -0.005 -0.007 -0.011 -0.013

Mzmàx 0.013 0.011 0.006 0.004 0.001 0.005 0.007 0.011 0.013
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N59/N60 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N54/N57 Acer laminat Nmín 1.445 1.448 1.450 1.453 1.457 1.461 1.464 1.466 1.469

Nmàx 2.061 2.066 2.068 2.073 2.077 2.082 2.087 2.089 2.094

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.026 -0.014 -0.008 0.001 0.009 0.018 0.027 0.031 0.040

Vzmàx -0.017 -0.009 -0.004 0.005 0.015 0.027 0.039 0.045 0.057

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.013 -0.007 -0.005 -0.003 -0.006 -0.014 -0.027 -0.035 -0.055

Mymàx -0.006 -0.001 0.000 -0.000 -0.004 -0.010 -0.019 -0.025 -0.039

Mzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N56/N57 Acer laminat Nmín 1.044 1.047 1.048 1.050 1.053 1.055 1.057 1.059 1.061

Nmàx 1.414 1.417 1.419 1.422 1.425 1.429 1.432 1.433 1.437

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.022 -0.014 -0.010 -0.002 0.004 0.010 0.016 0.019 0.025

Vzmàx -0.016 -0.010 -0.007 -0.001 0.006 0.014 0.022 0.026 0.034

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.009 -0.002 0.000 0.002 0.001 -0.002 -0.009 -0.014 -0.025

Mymàx -0.007 -0.002 0.000 0.002 0.002 -0.001 -0.006 -0.010 -0.018

Mzmín -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N56/N59 Acer laminat Nmín -0.617 -0.614 -0.613 -0.609 -0.606 -0.603 -0.600 -0.598 -0.595

Nmàx -0.457 -0.455 -0.453 -0.451 -0.449 -0.446 -0.444 -0.443 -0.440

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.018 -0.015 -0.009 -0.003 0.003 0.011 0.015 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.001 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.003

Mymàx -0.012 -0.004 -0.000 0.006 0.009 0.009 0.007 0.004 -0.003
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.009

Mzmàx 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N56/N58 Acer laminat Nmín -0.244 -0.238 -0.233 -0.227 -0.222

Nmàx -0.181 -0.176 -0.172 -0.168 -0.164

Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vymàx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Vzmín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031

Vzmàx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.017 0.010 0.002 -0.008 -0.018

Mymàx 0.023 0.013 0.003 -0.006 -0.013

Mzmín -0.002 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007

Mzmàx 0.002 0.002 0.004 0.005 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N53/N55 Acer laminat Nmín -2.037 -2.030 -2.026 -2.020 -2.013 -2.006 -1.999 -1.996 -1.989

Nmàx -1.472 -1.467 -1.465 -1.460 -1.455 -1.450 -1.445 -1.442 -1.437

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

Mymàx 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004

Mzmín -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.008

Mzmàx -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.008 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N55/N57 Acer laminat Nmín -1.627 -1.621 -1.615 -1.610 -1.604

Nmàx -1.173 -1.169 -1.165 -1.161 -1.157

Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymàx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymàx 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.001

Mzmín -0.007 -0.003 -0.000 -0.003 -0.007

Mzmàx 0.007 0.003 0.000 0.003 0.007
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N61/N63 Acer laminat Nmín 0.356 0.363 0.370 0.376 0.383

Nmàx 0.528 0.537 0.546 0.555 0.564

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029

Vzmàx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.025 -0.018 -0.011 -0.011 -0.016

Mymàx 0.005 -0.000 -0.006 -0.003 0.004

Mzmín -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.001

Mzmàx 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N63/N64 Acer laminat Nmín -1.921 -1.921 -1.921 -1.921 -1.921 -1.921 -1.921 -1.921 -1.921

Nmàx -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.011 -0.005 0.008 0.014 0.027 0.040 0.046 0.059 0.065

Vzmàx -0.003 0.003 0.016 0.025 0.042 0.059 0.067 0.085 0.093

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.002 -0.001 -0.001 -0.004 -0.015 -0.036 -0.049 -0.080 -0.099

Mymàx 0.010 0.010 0.006 0.003 -0.009 -0.026 -0.035 -0.057 -0.070

Mzmín -0.001 -0.001 -0.003 -0.004 -0.007 -0.009 -0.010 -0.013 -0.014

Mzmàx 0.001 0.001 0.003 0.004 0.007 0.009 0.010 0.013 0.014

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N64/N65 Acer laminat Nmín -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928

Nmàx -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382

Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Vymàx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Vzmín -0.102 -0.093 -0.076 -0.068 -0.050 -0.033 -0.025 -0.008 -0.000

Vzmàx -0.075 -0.068 -0.056 -0.049 -0.037 -0.024 -0.018 -0.005 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.110 -0.089 -0.054 -0.039 -0.014 0.002 0.006 0.012 0.012

Mymàx -0.079 -0.064 -0.038 -0.028 -0.010 0.003 0.009 0.016 0.017

Mzmín -0.030 -0.028 -0.023 -0.021 -0.016 -0.012 -0.009 -0.005 -0.004

Mzmàx 0.030 0.028 0.023 0.021 0.016 0.012 0.009 0.005 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N66/N67 Acer laminat Nmín 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418

Nmàx 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.039 -0.035 -0.025 -0.021 -0.011 -0.002 0.002 0.009 0.012

Vzmàx -0.029 -0.026 -0.019 -0.015 -0.008 -0.001 0.003 0.012 0.017

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.030 -0.022 -0.010 -0.005 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.002

Mymàx -0.022 -0.016 -0.007 -0.003 0.002 0.005 0.005 0.001 -0.001
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

Mzmín -0.013 -0.011 -0.007 -0.005 -0.001 -0.003 -0.005 -0.009 -0.011

Mzmàx 0.013 0.011 0.007 0.005 0.001 0.003 0.005 0.009 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N67/N68 Acer laminat Nmín 0.393 0.393 0.393 0.393 0.393 0.393 0.393 0.393 0.393

Nmàx 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563 0.563

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.011 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.036 -0.032 -0.022 -0.018 -0.008 0.001 0.004 0.011 0.015

Vzmàx -0.027 -0.023 -0.016 -0.013 -0.006 0.001 0.006 0.015 0.020

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.020 -0.013 -0.002 0.002 0.006 0.007 0.006 0.003 0.000

Mymàx -0.015 -0.009 -0.001 0.003 0.008 0.009 0.009 0.004 0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.006 -0.004 -0.001 -0.005 -0.007 -0.011 -0.013

Mzmàx 0.013 0.011 0.006 0.004 0.001 0.005 0.007 0.011 0.013

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N68/N69 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N63/N66 Acer laminat Nmín 1.452 1.456 1.457 1.461 1.465 1.468 1.472 1.473 1.477

Nmàx 2.065 2.070 2.072 2.077 2.082 2.086 2.091 2.094 2.098

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.026 -0.014 -0.008 0.001 0.009 0.018 0.027 0.031 0.040

Vzmàx -0.017 -0.009 -0.004 0.005 0.015 0.027 0.039 0.045 0.057

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.013 -0.007 -0.005 -0.003 -0.006 -0.014 -0.027 -0.035 -0.055

Mymàx -0.006 -0.001 0.000 -0.000 -0.004 -0.010 -0.019 -0.025 -0.039

Mzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N65/N66 Acer laminat Nmín 1.046 1.048 1.050 1.052 1.054 1.057 1.059 1.060 1.063

Nmàx 1.417 1.420 1.421 1.425 1.428 1.431 1.434 1.436 1.439
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.022 -0.014 -0.010 -0.002 0.004 0.010 0.016 0.019 0.025

Vzmàx -0.016 -0.010 -0.007 -0.001 0.006 0.014 0.022 0.026 0.034

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.009 -0.002 0.000 0.002 0.001 -0.002 -0.009 -0.014 -0.025

Mymàx -0.007 -0.002 0.000 0.002 0.002 -0.001 -0.006 -0.010 -0.018

Mzmín -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N65/N68 Acer laminat Nmín -0.619 -0.616 -0.614 -0.611 -0.608 -0.605 -0.602 -0.600 -0.597

Nmàx -0.458 -0.456 -0.455 -0.453 -0.450 -0.448 -0.445 -0.444 -0.442

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.018 -0.015 -0.009 -0.003 0.003 0.011 0.015 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.001 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.003

Mymàx -0.012 -0.004 -0.000 0.006 0.009 0.009 0.007 0.004 -0.003

Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.009

Mzmàx 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N65/N67 Acer laminat Nmín -0.244 -0.239 -0.233 -0.227 -0.222

Nmàx -0.181 -0.177 -0.172 -0.168 -0.164

Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vymàx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Vzmín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031

Vzmàx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.017 0.010 0.002 -0.008 -0.018

Mymàx 0.023 0.013 0.003 -0.006 -0.013

Mzmín -0.002 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007

Mzmàx 0.002 0.002 0.004 0.005 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N62/N64 Acer laminat Nmín -2.041 -2.034 -2.030 -2.024 -2.017 -2.010 -2.003 -2.000 -1.993

Nmàx -1.477 -1.472 -1.469 -1.464 -1.459 -1.454 -1.449 -1.447 -1.442

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

Mymàx 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004

Mzmín -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.008

Mzmàx -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.008 0.009 0.012
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N64/N66 Acer laminat Nmín -1.629 -1.623 -1.618 -1.612 -1.607

Nmàx -1.177 -1.173 -1.169 -1.164 -1.160

Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymàx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymàx 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.001

Mzmín -0.006 -0.003 -0.000 -0.003 -0.007

Mzmàx 0.006 0.003 0.000 0.003 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N70/N10 Acer laminat Nmín 0.354 0.361 0.368 0.374 0.381

Nmàx 0.527 0.536 0.545 0.554 0.563

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030

Vzmàx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.025 -0.018 -0.011 -0.011 -0.016

Mymàx 0.005 -0.000 -0.005 -0.003 0.004

Mzmín -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.001

Mzmàx 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N10/N72 Acer laminat Nmín -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917

Nmàx -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.011 -0.005 0.008 0.014 0.027 0.039 0.046 0.058 0.065

Vzmàx -0.003 0.003 0.016 0.025 0.042 0.059 0.067 0.084 0.093

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 -0.001 -0.004 -0.015 -0.035 -0.049 -0.080 -0.099

Mymàx 0.011 0.011 0.007 0.003 -0.009 -0.026 -0.035 -0.057 -0.069

Mzmín -0.001 -0.001 -0.003 -0.004 -0.007 -0.009 -0.010 -0.013 -0.014

Mzmàx 0.001 0.001 0.003 0.004 0.007 0.009 0.010 0.013 0.014

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N72/N73 Acer laminat Nmín -1.924 -1.924 -1.924 -1.924 -1.924 -1.924 -1.924 -1.924 -1.924

Nmàx -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376

Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Vymàx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

Vzmín -0.102 -0.093 -0.076 -0.068 -0.050 -0.033 -0.025 -0.008 -0.000

Vzmàx -0.075 -0.068 -0.055 -0.049 -0.036 -0.024 -0.017 -0.005 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.109 -0.089 -0.054 -0.039 -0.014 0.002 0.006 0.012 0.012

Mymàx -0.079 -0.064 -0.038 -0.027 -0.010 0.003 0.009 0.016 0.017

Mzmín -0.031 -0.028 -0.023 -0.021 -0.016 -0.012 -0.009 -0.005 -0.004

Mzmàx 0.031 0.028 0.023 0.021 0.016 0.012 0.009 0.005 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N74/N75 Acer laminat Nmín 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415

Nmàx 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.039 -0.035 -0.025 -0.021 -0.011 -0.002 0.002 0.009 0.012

Vzmàx -0.029 -0.026 -0.019 -0.015 -0.008 -0.001 0.003 0.012 0.017

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.030 -0.022 -0.009 -0.005 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.002

Mymàx -0.022 -0.016 -0.007 -0.003 0.002 0.005 0.005 0.001 -0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.007 -0.005 -0.001 -0.003 -0.005 -0.009 -0.011

Mzmàx 0.013 0.011 0.007 0.005 0.001 0.003 0.005 0.009 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N75/N76 Acer laminat Nmín 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390

Nmàx 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561 0.561

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.011 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.036 -0.032 -0.022 -0.018 -0.008 0.001 0.004 0.011 0.015

Vzmàx -0.027 -0.023 -0.016 -0.013 -0.006 0.001 0.006 0.015 0.020

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.020 -0.013 -0.002 0.002 0.006 0.007 0.006 0.003 0.000

Mymàx -0.015 -0.009 -0.001 0.003 0.008 0.009 0.009 0.004 0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.006 -0.004 -0.001 -0.005 -0.007 -0.011 -0.013

Mzmàx 0.013 0.011 0.006 0.004 0.001 0.005 0.007 0.011 0.013

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N76/N77 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N10/N74 Acer laminat Nmín 1.445 1.448 1.450 1.454 1.457 1.461 1.464 1.466 1.470

Nmàx 2.061 2.066 2.068 2.073 2.077 2.082 2.087 2.089 2.094

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.026 -0.014 -0.008 0.001 0.009 0.018 0.027 0.031 0.040

Vzmàx -0.017 -0.009 -0.004 0.005 0.015 0.027 0.039 0.045 0.057

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.013 -0.007 -0.005 -0.003 -0.006 -0.014 -0.027 -0.035 -0.055

Mymàx -0.006 -0.001 0.000 -0.000 -0.004 -0.010 -0.019 -0.025 -0.039

Mzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N73/N74 Acer laminat Nmín 1.044 1.047 1.048 1.050 1.053 1.055 1.057 1.059 1.061

Nmàx 1.414 1.417 1.419 1.422 1.425 1.429 1.432 1.433 1.437

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.022 -0.014 -0.010 -0.002 0.004 0.010 0.016 0.019 0.025

Vzmàx -0.016 -0.010 -0.007 -0.001 0.006 0.014 0.022 0.026 0.034

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.009 -0.002 0.000 0.002 0.001 -0.002 -0.009 -0.014 -0.025

Mymàx -0.007 -0.002 0.000 0.002 0.002 -0.001 -0.006 -0.010 -0.018

Mzmín -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N73/N76 Acer laminat Nmín -0.617 -0.614 -0.613 -0.609 -0.606 -0.603 -0.600 -0.598 -0.595

Nmàx -0.457 -0.455 -0.453 -0.451 -0.449 -0.446 -0.444 -0.443 -0.440

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.018 -0.015 -0.009 -0.003 0.003 0.011 0.015 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.001 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.003

Mymàx -0.012 -0.004 -0.000 0.006 0.009 0.009 0.007 0.004 -0.003

Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.009

Mzmàx 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N73/N75 Acer laminat Nmín -0.244 -0.238 -0.233 -0.227 -0.222

Nmàx -0.181 -0.176 -0.172 -0.168 -0.164

Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vymàx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Vzmín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031

Vzmàx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.017 0.010 0.002 -0.008 -0.018

Mymàx 0.023 0.013 0.003 -0.006 -0.013
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Mzmín -0.002 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007

Mzmàx 0.002 0.002 0.004 0.005 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N71/N72 Acer laminat Nmín -2.037 -2.030 -2.026 -2.020 -2.013 -2.006 -1.999 -1.996 -1.989

Nmàx -1.472 -1.467 -1.465 -1.460 -1.455 -1.450 -1.445 -1.442 -1.437

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

Mymàx 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004

Mzmín -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.008

Mzmàx -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.008 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N72/N74 Acer laminat Nmín -1.626 -1.621 -1.615 -1.610 -1.604

Nmàx -1.173 -1.169 -1.165 -1.161 -1.157

Vymín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014

Vymàx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymàx 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.001

Mzmín -0.007 -0.003 -0.000 -0.003 -0.007

Mzmàx 0.007 0.003 0.000 0.003 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N78/N11 Acer laminat Nmín 0.345 0.352 0.358 0.365 0.372

Nmàx 0.522 0.531 0.540 0.549 0.558

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031

Vzmàx 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.026 -0.018 -0.011 -0.011 -0.017

Mymàx 0.006 0.000 -0.005 -0.003 0.005

Mzmín -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N11/N80 Acer laminat Nmín -1.915 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915

Nmàx -1.367 -1.367 -1.367 -1.367 -1.367 -1.367 -1.367 -1.367 -1.367

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.012 -0.005 0.007 0.014 0.026 0.039 0.045 0.058 0.064

Vzmàx -0.003 0.004 0.016 0.024 0.042 0.059 0.067 0.084 0.093

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 -0.002 -0.004 -0.015 -0.035 -0.049 -0.080 -0.099

Mymàx 0.011 0.011 0.007 0.003 -0.009 -0.026 -0.035 -0.056 -0.069

Mzmín -0.001 -0.001 -0.003 -0.004 -0.007 -0.009 -0.010 -0.013 -0.014

Mzmàx 0.001 0.001 0.003 0.004 0.007 0.009 0.010 0.013 0.014

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N80/N81 Acer laminat Nmín -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922

Nmàx -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366

Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Vymàx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Vzmín -0.102 -0.093 -0.076 -0.068 -0.050 -0.033 -0.025 -0.008 -0.000

Vzmàx -0.074 -0.068 -0.055 -0.049 -0.036 -0.024 -0.017 -0.005 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.109 -0.089 -0.054 -0.039 -0.014 0.002 0.006 0.012 0.012

Mymàx -0.079 -0.064 -0.038 -0.027 -0.009 0.003 0.009 0.016 0.017

Mzmín -0.031 -0.028 -0.023 -0.021 -0.016 -0.012 -0.009 -0.005 -0.004

Mzmàx 0.031 0.028 0.023 0.021 0.016 0.012 0.009 0.005 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N82/N83 Acer laminat Nmín 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410

Nmàx 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.039 -0.035 -0.025 -0.021 -0.011 -0.002 0.002 0.009 0.012

Vzmàx -0.029 -0.025 -0.019 -0.015 -0.008 -0.001 0.003 0.012 0.017

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.030 -0.022 -0.009 -0.005 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.002

Mymàx -0.022 -0.016 -0.007 -0.003 0.002 0.005 0.005 0.001 -0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.007 -0.005 -0.001 -0.003 -0.005 -0.009 -0.011

Mzmàx 0.013 0.011 0.007 0.005 0.001 0.003 0.005 0.009 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N83/N84 Acer laminat Nmín 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386

Nmàx 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.036 -0.032 -0.022 -0.018 -0.008 0.001 0.004 0.011 0.015

Vzmàx -0.027 -0.023 -0.016 -0.013 -0.006 0.001 0.006 0.015 0.020

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.020 -0.013 -0.002 0.002 0.006 0.007 0.006 0.003 0.000

Mymàx -0.015 -0.009 -0.001 0.003 0.008 0.009 0.009 0.004 0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.006 -0.004 -0.001 -0.005 -0.007 -0.011 -0.013

Mzmàx 0.013 0.011 0.006 0.004 0.001 0.005 0.007 0.011 0.013
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N84/N85 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N11/N82 Acer laminat Nmín 1.431 1.435 1.437 1.440 1.444 1.447 1.451 1.452 1.456

Nmàx 2.059 2.063 2.066 2.071 2.075 2.080 2.085 2.087 2.092

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.026 -0.014 -0.008 0.000 0.009 0.018 0.027 0.031 0.040

Vzmàx -0.017 -0.008 -0.004 0.005 0.015 0.027 0.039 0.045 0.057

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.013 -0.007 -0.005 -0.003 -0.006 -0.014 -0.027 -0.035 -0.055

Mymàx -0.006 -0.001 0.000 0.000 -0.004 -0.010 -0.019 -0.025 -0.038

Mzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N81/N82 Acer laminat Nmín 1.044 1.046 1.047 1.050 1.052 1.054 1.057 1.058 1.060

Nmàx 1.413 1.416 1.418 1.421 1.424 1.428 1.431 1.432 1.436

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.022 -0.014 -0.010 -0.002 0.004 0.010 0.016 0.019 0.025

Vzmàx -0.016 -0.010 -0.007 -0.001 0.006 0.014 0.022 0.026 0.034

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.009 -0.002 -0.000 0.002 0.001 -0.002 -0.009 -0.014 -0.025

Mymàx -0.007 -0.002 0.000 0.002 0.002 -0.001 -0.006 -0.010 -0.018

Mzmín -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N81/N84 Acer laminat Nmín -0.616 -0.613 -0.612 -0.608 -0.605 -0.602 -0.599 -0.597 -0.594

Nmàx -0.456 -0.454 -0.453 -0.450 -0.448 -0.445 -0.443 -0.442 -0.439

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.018 -0.015 -0.009 -0.003 0.003 0.011 0.015 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.001 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.003

Mymàx -0.012 -0.004 -0.000 0.006 0.009 0.009 0.007 0.004 -0.003
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.009

Mzmàx 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N81/N83 Acer laminat Nmín -0.244 -0.238 -0.233 -0.227 -0.222

Nmàx -0.181 -0.177 -0.172 -0.168 -0.164

Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vymàx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Vzmín 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031

Vzmàx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.017 0.010 0.002 -0.008 -0.018

Mymàx 0.023 0.013 0.003 -0.006 -0.013

Mzmín -0.002 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007

Mzmàx 0.002 0.002 0.004 0.006 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N79/N80 Acer laminat Nmín -2.041 -2.034 -2.031 -2.024 -2.017 -2.010 -2.004 -2.000 -1.994

Nmàx -1.470 -1.465 -1.463 -1.458 -1.453 -1.448 -1.443 -1.440 -1.435

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.004

Mymàx 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004

Mzmín -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.008

Mzmàx -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.008 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N80/N82 Acer laminat Nmín -1.626 -1.620 -1.615 -1.609 -1.603

Nmàx -1.168 -1.164 -1.160 -1.156 -1.151

Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015

Vymàx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013

Vzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vzmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymàx 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.001

Mzmín -0.008 -0.004 -0.000 -0.003 -0.007

Mzmàx 0.006 0.003 0.000 0.004 0.008
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N86/N12 Acer laminat Nmín 0.382 0.388 0.395 0.402 0.408

Nmàx 0.581 0.590 0.599 0.608 0.617

Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036

Vzmàx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.029 -0.020 -0.011 -0.011 -0.018

Mymàx 0.008 0.001 -0.005 -0.002 0.007

Mzmín -0.000 -0.001 -0.001 -0.003 -0.004

Mzmàx 0.002 0.001 -0.001 -0.001 -0.002

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N12/N88 Acer laminat Nmín -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999

Nmàx -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.011 -0.005 0.008 0.014 0.027 0.039 0.046 0.059 0.065

Vzmàx -0.001 0.005 0.018 0.026 0.043 0.060 0.069 0.086 0.094

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.004 -0.002 -0.002 -0.005 -0.016 -0.037 -0.051 -0.083 -0.102

Mymàx 0.012 0.012 0.007 0.003 -0.010 -0.027 -0.036 -0.058 -0.070

Mzmín -0.001 -0.001 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.013 -0.014

Mzmàx 0.001 0.001 0.003 0.004 0.007 0.009 0.010 0.012 0.013

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N88/N89 Acer laminat Nmín -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006

Nmàx -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416 -1.416

Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Vymàx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Vzmín -0.103 -0.095 -0.078 -0.069 -0.052 -0.035 -0.026 -0.009 -0.002

Vzmàx -0.075 -0.069 -0.056 -0.050 -0.037 -0.025 -0.018 -0.006 0.001

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.113 -0.092 -0.056 -0.041 -0.015 0.001 0.006 0.012 0.013

Mymàx -0.081 -0.065 -0.039 -0.028 -0.010 0.003 0.009 0.016 0.017

Mzmín -0.032 -0.029 -0.024 -0.022 -0.017 -0.012 -0.010 -0.005 -0.004

Mzmàx 0.031 0.028 0.023 0.021 0.016 0.012 0.010 0.006 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N90/N91 Acer laminat Nmín 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432

Nmàx 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.040 -0.035 -0.026 -0.021 -0.012 -0.002 0.002 0.008 0.012

Vzmàx -0.029 -0.026 -0.019 -0.015 -0.008 -0.001 0.002 0.012 0.016

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.030 -0.023 -0.010 -0.005 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.001

Mymàx -0.022 -0.016 -0.007 -0.003 0.002 0.005 0.005 0.002 -0.001
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

Mzmín -0.014 -0.011 -0.007 -0.005 -0.001 -0.003 -0.006 -0.010 -0.012

Mzmàx 0.014 0.012 0.007 0.005 0.001 0.003 0.005 0.010 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N91/N92 Acer laminat Nmín 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408

Nmàx 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597

Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Vzmín -0.036 -0.032 -0.022 -0.018 -0.008 0.001 0.004 0.011 0.015

Vzmàx -0.027 -0.023 -0.016 -0.013 -0.006 0.001 0.006 0.015 0.020

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.020 -0.013 -0.002 0.002 0.006 0.007 0.006 0.003 0.000

Mymàx -0.015 -0.010 -0.001 0.002 0.008 0.009 0.009 0.004 0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.006 -0.004 -0.001 -0.005 -0.007 -0.012 -0.014

Mzmàx 0.013 0.011 0.006 0.004 0.001 0.005 0.007 0.011 0.013

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N92/N93 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N12/N90 Acer laminat Nmín 1.481 1.485 1.486 1.490 1.493 1.497 1.500 1.502 1.506

Nmàx 2.150 2.155 2.157 2.162 2.166 2.171 2.176 2.178 2.183

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.026 -0.014 -0.008 0.000 0.009 0.018 0.027 0.031 0.040

Vzmàx -0.016 -0.008 -0.003 0.006 0.016 0.028 0.040 0.046 0.058

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.014 -0.007 -0.005 -0.004 -0.007 -0.015 -0.028 -0.036 -0.056

Mymàx -0.005 -0.001 0.000 -0.000 -0.004 -0.011 -0.020 -0.025 -0.039

Mzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mzmàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N89/N90 Acer laminat Nmín 1.080 1.083 1.084 1.086 1.089 1.091 1.093 1.095 1.097

Nmàx 1.463 1.466 1.467 1.471 1.474 1.477 1.480 1.482 1.485
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.022 -0.014 -0.010 -0.002 0.004 0.010 0.016 0.019 0.025

Vzmàx -0.016 -0.010 -0.007 -0.001 0.006 0.014 0.022 0.026 0.034

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.009 -0.002 -0.000 0.002 0.001 -0.002 -0.009 -0.014 -0.026

Mymàx -0.007 -0.002 0.000 0.002 0.001 -0.001 -0.007 -0.010 -0.019

Mzmín -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N89/N92 Acer laminat Nmín -0.656 -0.653 -0.651 -0.648 -0.645 -0.642 -0.638 -0.637 -0.634

Nmàx -0.484 -0.482 -0.481 -0.478 -0.476 -0.474 -0.471 -0.470 -0.468

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.018 -0.015 -0.009 -0.003 0.003 0.011 0.015 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.001 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.003

Mymàx -0.012 -0.004 -0.000 0.006 0.009 0.009 0.007 0.004 -0.003

Mzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.009

Mzmàx 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N89/N91 Acer laminat Nmín -0.249 -0.244 -0.238 -0.233 -0.227

Nmàx -0.185 -0.180 -0.176 -0.172 -0.168

Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vymàx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Vzmín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Vzmàx 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.018 0.010 0.002 -0.008 -0.019

Mymàx 0.024 0.013 0.003 -0.006 -0.014

Mzmín -0.002 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007

Mzmàx 0.002 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N87/N88 Acer laminat Nmín -2.073 -2.066 -2.063 -2.056 -2.049 -2.042 -2.035 -2.032 -2.025

Nmàx -1.486 -1.481 -1.479 -1.474 -1.469 -1.464 -1.459 -1.456 -1.451

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vzmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

Mymàx 0.004 0.003 0.002 0.001 -0.000 0.001 0.002 0.002 0.003

Mzmín -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.009

Mzmàx -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.003 0.006 0.008 0.010 0.012
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N88/N90 Acer laminat Nmín -1.677 -1.671 -1.666 -1.660 -1.654

Nmàx -1.199 -1.195 -1.191 -1.187 -1.182

Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymàx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

Vzmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vzmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001

Mymàx 0.001 0.000 -0.000 0.000 0.001

Mzmín -0.006 -0.003 0.000 -0.004 -0.008

Mzmàx 0.008 0.004 0.001 0.004 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N94/N13 Acer laminat Nmín 0.194 0.201 0.207 0.214 0.221

Nmàx 0.338 0.347 0.356 0.365 0.374

Vymín -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037

Vymàx -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023

Vzmín -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122

Vzmàx 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.092 -0.061 -0.031 -0.027 -0.053

Mymàx 0.050 0.024 -0.001 -0.001 0.030

Mzmín -0.013 -0.003 0.004 0.010 0.016

Mzmàx -0.007 -0.001 0.006 0.015 0.025

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N13/N96 Acer laminat Nmín -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713

Nmàx -1.204 -1.201 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.021 -0.016 -0.006 -0.001 0.010 0.020 0.025 0.035 0.040

Vzmàx 0.004 0.009 0.019 0.025 0.035 0.045 0.051 0.065 0.072

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.013 -0.010 -0.005 -0.004 -0.006 -0.014 -0.024 -0.048 -0.062

Mymàx 0.033 0.032 0.026 0.021 0.009 -0.008 -0.016 -0.030 -0.038

Mzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008

Mzmàx 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N96/N97 Acer laminat Nmín -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896

Nmàx -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335

Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

Vzmín -0.088 -0.081 -0.067 -0.060 -0.046 -0.032 -0.025 -0.012 -0.005

Vzmàx -0.064 -0.059 -0.048 -0.043 -0.033 -0.023 -0.018 -0.007 -0.002

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.097 -0.080 -0.049 -0.036 -0.014 0.001 0.006 0.012 0.013

Mymàx -0.069 -0.057 -0.034 -0.025 -0.009 0.003 0.009 0.016 0.018

Mzmín -0.023 -0.021 -0.017 -0.015 -0.012 -0.008 -0.006 -0.004 -0.003

Mzmàx 0.025 0.023 0.019 0.017 0.012 0.009 0.007 0.004 0.003

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N98/N99 Acer laminat Nmín 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385 0.385

Nmàx 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.038 -0.034 -0.024 -0.020 -0.010 -0.001 0.002 0.009 0.013

Vzmàx -0.028 -0.025 -0.018 -0.014 -0.007 -0.000 0.004 0.013 0.018

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.028 -0.020 -0.008 -0.004 0.002 0.003 0.003 0.001 -0.002

Mymàx -0.020 -0.014 -0.006 -0.002 0.002 0.005 0.005 0.001 -0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.007 -0.005 -0.001 -0.003 -0.005 -0.009 -0.011

Mzmàx 0.013 0.011 0.007 0.005 0.001 0.003 0.005 0.009 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N99/N100 Acer laminat Nmín 0.366 0.366 0.366 0.366 0.366 0.366 0.366 0.366 0.366

Nmàx 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544

Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Vymàx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -0.036 -0.032 -0.022 -0.018 -0.008 0.001 0.004 0.011 0.015

Vzmàx -0.027 -0.023 -0.016 -0.013 -0.006 0.001 0.006 0.015 0.020

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.020 -0.013 -0.002 0.002 0.006 0.007 0.006 0.003 0.001

Mymàx -0.015 -0.009 -0.001 0.003 0.008 0.009 0.009 0.004 0.001

Mzmín -0.013 -0.011 -0.006 -0.004 -0.001 -0.005 -0.007 -0.011 -0.013

Mzmàx 0.013 0.010 0.006 0.004 0.001 0.005 0.007 0.012 0.014

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N100/N101 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N13/N98 Acer laminat Nmín 1.375 1.378 1.379 1.382 1.385 1.387 1.390 1.392 1.395

Nmàx 2.020 2.024 2.026 2.030 2.034 2.038 2.041 2.043 2.047

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.016 -0.009 -0.006 0.001 0.008 0.015 0.022 0.026 0.033

Vzmàx -0.004 0.004 0.007 0.014 0.021 0.030 0.039 0.044 0.053

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.010 -0.005 -0.004 -0.003 -0.005 -0.011 -0.024 -0.032 -0.051

Mymàx 0.015 0.015 0.014 0.010 0.003 -0.006 -0.016 -0.021 -0.033

Mzmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Mzmàx -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N97/N98 Acer laminat Nmín 1.029 1.032 1.033 1.035 1.038 1.040 1.042 1.044 1.046

Nmàx 1.401 1.404 1.406 1.409 1.412 1.416 1.419 1.420 1.424

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.023 -0.015 -0.011 -0.003 0.003 0.009 0.015 0.018 0.024

Vzmàx -0.017 -0.011 -0.008 -0.002 0.005 0.013 0.021 0.025 0.033

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.010 -0.003 -0.000 0.002 0.001 -0.001 -0.008 -0.012 -0.023

Mymàx -0.007 -0.002 -0.000 0.002 0.002 -0.001 -0.005 -0.008 -0.017

Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N97/N100 Acer laminat Nmín -0.600 -0.597 -0.595 -0.592 -0.589 -0.586 -0.582 -0.581 -0.578

Nmàx -0.440 -0.438 -0.437 -0.434 -0.432 -0.429 -0.427 -0.426 -0.424

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.004 0.003 0.008 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.018 -0.015 -0.009 -0.003 0.004 0.012 0.016 0.024

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.000 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.004

Mymàx -0.011 -0.003 -0.000 0.006 0.009 0.010 0.007 0.004 -0.003

Mzmín -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008

Mzmàx 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N97/N99 Acer laminat Nmín -0.250 -0.245 -0.239 -0.234 -0.228

Nmàx -0.185 -0.181 -0.176 -0.172 -0.168

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030

Vzmàx 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.017 0.010 0.002 -0.007 -0.018

Mymàx 0.024 0.013 0.003 -0.005 -0.013
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Mzmín -0.002 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N95/N96 Acer laminat Nmín -2.114 -2.107 -2.104 -2.097 -2.091 -2.084 -2.077 -2.074 -2.067

Nmàx -1.512 -1.507 -1.504 -1.499 -1.494 -1.489 -1.484 -1.482 -1.477

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vzmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vzmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.005 -0.003 -0.003 -0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.000 -0.001

Mymàx 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.006

Mzmín -0.006 -0.004 -0.003 -0.000 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004

Mzmàx -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.004 0.007 0.008 0.010

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N96/N98 Acer laminat Nmín -1.613 -1.607 -1.602 -1.596 -1.590

Nmàx -1.149 -1.145 -1.141 -1.136 -1.132

Vymín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016

Vzmàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.014 -0.011 -0.008 -0.005 -0.004

Mymàx -0.008 -0.007 -0.005 -0.002 0.002

Mzmín -0.016 -0.009 -0.002 -0.003 -0.004

Mzmàx 0.000 -0.001 -0.002 0.006 0.013

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N14/N16 Acer laminat Nmín 0.126 0.133 0.139 0.146 0.153

Nmàx 0.224 0.233 0.242 0.251 0.260

Vymín 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044

Vymàx 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067

Vzmín -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123

Vzmàx 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.093 -0.062 -0.031 -0.030 -0.064

Mymàx 0.069 0.036 0.003 -0.000 0.031

Mzmín 0.014 0.003 -0.011 -0.028 -0.045

Mzmàx 0.022 0.006 -0.008 -0.019 -0.030
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N16/N17 Acer laminat Nmín -1.117 -1.117 -1.117 -1.117 -1.117 -1.117 -1.117 -1.117 -1.117

Nmàx -0.761 -0.761 -0.761 -0.761 -0.761 -0.761 -0.761 -0.761 -0.761

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.029 -0.024 -0.014 -0.009 0.001 0.012 0.017 0.027 0.032

Vzmàx -0.001 0.004 0.015 0.020 0.030 0.040 0.046 0.056 0.063

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.022 -0.017 -0.009 -0.006 -0.005 -0.008 -0.014 -0.035 -0.047

Mymàx 0.031 0.031 0.027 0.023 0.013 -0.002 -0.010 -0.020 -0.026

Mzmín 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.002 -0.005 -0.006 -0.008 -0.010

Mzmàx 0.005 0.004 0.003 0.004 0.005 0.007 0.007 0.009 0.010

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N17/N18 Acer laminat Nmín -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 -1.284

Nmàx -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922 -0.922

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Vzmín -0.075 -0.068 -0.054 -0.048 -0.034 -0.020 -0.013 -0.001 0.005

Vzmàx -0.054 -0.049 -0.039 -0.034 -0.024 -0.013 -0.008 0.002 0.008

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.074 -0.060 -0.034 -0.023 -0.006 0.003 0.006 0.008 0.007

Mymàx -0.052 -0.042 -0.023 -0.016 -0.004 0.005 0.008 0.011 0.010

Mzmín -0.018 -0.016 -0.014 -0.012 -0.010 -0.007 -0.006 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.026 0.024 0.019 0.016 0.012 0.007 0.005 0.001 0.001

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N19/N20 Acer laminat Nmín 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253

Nmàx 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375

Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005

Vzmín -0.035 -0.030 -0.021 -0.016 -0.007 0.002 0.005 0.012 0.015

Vzmàx -0.025 -0.022 -0.015 -0.011 -0.004 0.003 0.007 0.017 0.021

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.022 -0.015 -0.005 -0.001 0.002 0.003 0.002 -0.002 -0.006

Mymàx -0.016 -0.011 -0.003 -0.000 0.004 0.004 0.003 -0.001 -0.004

Mzmín -0.010 -0.009 -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 -0.003 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.008 0.007 0.005 0.003 0.001 0.001 0.003 0.005 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m

N20/N21 Acer laminat Nmín 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238

Nmàx 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.035 -0.031 -0.021 -0.017 -0.007 0.001 0.005 0.012 0.015

Vzmàx -0.026 -0.023 -0.016 -0.012 -0.005 0.002 0.007 0.016 0.021

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.018 -0.011 -0.001 0.003 0.006 0.007 0.006 0.003 -0.000

Mymàx -0.013 -0.008 -0.000 0.003 0.008 0.010 0.009 0.004 0.000

Mzmín -0.007 -0.006 -0.003 -0.002 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.007 0.005 0.003 0.002 0.001 0.003 0.004 0.006 0.008
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m

N21/N22 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.011 -0.006 0.000

Vzmàx -0.008 -0.004 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.003 -0.001 0.000

Mymàx -0.002 -0.001 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N16/N19 Acer laminat Nmín 0.956 0.959 0.960 0.963 0.966 0.969 0.972 0.973 0.976

Nmàx 1.366 1.370 1.372 1.376 1.380 1.384 1.388 1.389 1.393

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.021 -0.014 -0.011 -0.003 0.004 0.011 0.018 0.021 0.028

Vzmàx -0.006 0.001 0.004 0.012 0.019 0.026 0.034 0.039 0.048

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.015 -0.008 -0.006 -0.003 -0.003 -0.006 -0.017 -0.024 -0.041

Mymàx 0.015 0.016 0.015 0.012 0.006 -0.002 -0.012 -0.015 -0.025

Mzmín 0.004 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007 -0.009

Mzmàx 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N18/N19 Acer laminat Nmín 0.707 0.709 0.710 0.713 0.715 0.717 0.720 0.721 0.723

Nmàx 0.970 0.973 0.975 0.978 0.981 0.984 0.988 0.989 0.992

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.025 -0.017 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.014 0.017 0.023

Vzmàx -0.018 -0.012 -0.009 -0.003 0.003 0.012 0.020 0.024 0.032

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.010 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.000 -0.005 -0.009 -0.020

Mymàx -0.008 -0.002 0.000 0.004 0.004 0.001 -0.003 -0.006 -0.014

Mzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Mzmàx -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

N18/N21 Acer laminat Nmín -0.385 -0.382 -0.381 -0.377 -0.374 -0.371 -0.368 -0.366 -0.363

Nmàx -0.283 -0.281 -0.280 -0.277 -0.275 -0.272 -0.270 -0.269 -0.267

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.033 -0.025 -0.021 -0.013 -0.005 0.002 0.008 0.011 0.017

Vzmàx -0.024 -0.018 -0.016 -0.010 -0.004 0.003 0.011 0.015 0.023

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.016 -0.005 -0.001 0.004 0.007 0.007 0.005 0.003 -0.003

Mymàx -0.012 -0.004 -0.000 0.006 0.009 0.010 0.007 0.004 -0.002
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.385 m 0.577 m 0.962 m 1.346 m 1.731 m 2.116 m 2.308 m 2.693 m

Mzmín -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N18/N20 Acer laminat Nmín -0.156 -0.150 -0.144 -0.139 -0.133

Nmàx -0.113 -0.109 -0.104 -0.100 -0.096

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Vzmàx 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.011 0.006 0.001 -0.006 -0.013

Mymàx 0.016 0.008 0.001 -0.004 -0.009

Mzmín -0.001 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.429 m 0.643 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m

N15/N17 Acer laminat Nmín -1.422 -1.417 -1.414 -1.408 -1.403 -1.397 -1.392 -1.389 -1.384

Nmàx -1.023 -1.019 -1.017 -1.013 -1.009 -1.005 -1.001 -0.999 -0.995

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.008

Mymàx 0.006 0.004 0.003 0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003

Mzmín -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mzmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.005 0.005 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N17/N19 Acer laminat Nmín -1.091 -1.085 -1.080 -1.074 -1.069

Nmàx -0.785 -0.781 -0.777 -0.772 -0.768

Vymín 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Vymàx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Vzmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014

Vzmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.011 -0.008 -0.006 -0.004 -0.005

Mymàx -0.004 -0.004 -0.004 -0.001 0.003

Mzmín 0.008 0.005 0.002 -0.009 -0.019

Mzmàx 0.023 0.012 0.003 -0.001 -0.004
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

N102/N4 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín 0.000 0.001 0.001

Vzmàx 0.000 0.001 0.002

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.000 -0.000

Mymàx 0.000 0.000 -0.000

Mzmín 0.000 -0.000 -0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N4/N28 Acer laminat Nmín 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

Nmàx 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.066 -0.045 -0.024 -0.006 0.009 0.025 0.041 0.056 0.072

Vzmàx -0.044 -0.029 -0.013 0.002 0.018 0.040 0.061 0.082 0.103

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.007 0.029 0.044 0.052 0.051 0.041 0.020 -0.009 -0.051

Mymàx 0.027 0.051 0.068 0.075 0.071 0.056 0.031 0.002 -0.031

Mzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003

Mzmàx 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N28/N37 Acer laminat Nmín -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.102 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098

Nmàx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.115 0.111 0.111 0.111 0.111

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.099 -0.078 -0.057 -0.036 -0.015 0.003 0.018 0.034 0.049

Vzmàx -0.071 -0.055 -0.040 -0.024 -0.008 0.007 0.028 0.049 0.070

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.102 -0.058 -0.024 -0.001 0.008 0.009 0.001 -0.014 -0.044

Mymàx -0.071 -0.040 -0.016 0.000 0.012 0.014 0.007 -0.006 -0.027

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N37/N46 Acer laminat Nmín -0.067 -0.067 -0.067 -0.068 -0.071 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067

Nmàx 0.081 0.081 0.081 0.081 0.085 0.081 0.081 0.081 0.081

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.081 -0.060 -0.039 -0.018 -0.000 0.015 0.031 0.047 0.062

Vzmàx -0.057 -0.042 -0.026 -0.010 0.005 0.025 0.046 0.067 0.088

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.046 -0.012 0.008 0.019 0.023 0.017 0.003 -0.021 -0.060

Mymàx -0.028 -0.004 0.014 0.028 0.032 0.025 0.008 -0.012 -0.039
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N46/N55 Acer laminat Nmín -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039

Nmàx 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.085 -0.064 -0.043 -0.022 -0.003 0.013 0.028 0.044 0.059

Vzmàx -0.061 -0.045 -0.029 -0.014 0.002 0.020 0.041 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.059 -0.021 0.002 0.015 0.020 0.015 0.003 -0.019 -0.056

Mymàx -0.039 -0.012 0.007 0.022 0.027 0.022 0.008 -0.010 -0.036

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N55/N64 Acer laminat Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmàx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.002 0.013 0.029 0.045 0.060

Vzmàx -0.060 -0.044 -0.029 -0.013 0.003 0.021 0.042 0.063 0.085

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.019 0.003 0.016 0.021 0.016 0.003 -0.020 -0.057

Mymàx -0.036 -0.010 0.008 0.023 0.028 0.023 0.008 -0.011 -0.037

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N64/N72 Acer laminat Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmàx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.085 -0.064 -0.042 -0.021 -0.003 0.013 0.029 0.044 0.060

Vzmàx -0.060 -0.045 -0.029 -0.013 0.002 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.057 -0.020 0.003 0.016 0.021 0.016 0.003 -0.019 -0.056

Mymàx -0.037 -0.011 0.008 0.023 0.028 0.023 0.008 -0.010 -0.036

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N72/N80 Acer laminat Nmín -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039

Nmàx 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.020 -0.002 0.014 0.029 0.045 0.061

Vzmàx -0.059 -0.044 -0.028 -0.013 0.003 0.022 0.043 0.064 0.085

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.019 0.003 0.015 0.020 0.015 0.002 -0.021 -0.059
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

Mymàx -0.036 -0.010 0.008 0.022 0.027 0.022 0.007 -0.012 -0.039

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N80/N88 Acer laminat Nmín -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.071 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068

Nmàx 0.081 0.081 0.081 0.081 0.085 0.081 0.081 0.081 0.081

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.088 -0.067 -0.046 -0.025 -0.006 0.010 0.026 0.042 0.057

Vzmàx -0.062 -0.047 -0.031 -0.016 0.000 0.018 0.039 0.060 0.081

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.060 -0.021 0.003 0.017 0.023 0.019 0.008 -0.012 -0.046

Mymàx -0.039 -0.012 0.008 0.025 0.032 0.028 0.014 -0.003 -0.028

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N88/N96 Acer laminat Nmín -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.102 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098

Nmàx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.115 0.111 0.111 0.111 0.111

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.070 -0.049 -0.028 -0.007 0.008 0.024 0.040 0.055 0.071

Vzmàx -0.049 -0.034 -0.018 -0.003 0.014 0.036 0.057 0.078 0.099

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.044 -0.014 0.001 0.009 0.009 -0.001 -0.024 -0.058 -0.102

Mymàx -0.027 -0.006 0.007 0.014 0.012 0.000 -0.016 -0.040 -0.071

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N96/N17 Acer laminat Nmín 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

Nmàx 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.103 -0.082 -0.061 -0.040 -0.019 -0.003 0.013 0.029 0.044

Vzmàx -0.072 -0.056 -0.041 -0.025 -0.009 0.006 0.024 0.045 0.066

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.051 -0.009 0.020 0.041 0.051 0.052 0.044 0.029 0.007

Mymàx -0.031 0.001 0.031 0.056 0.071 0.075 0.068 0.051 0.028

Mzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

Mzmàx 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002 0.004 0.005

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

N17/N103 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.002 -0.001 0.000
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

Vzmàx -0.001 -0.001 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.000 0.000 0.000

Mymàx -0.000 0.000 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

N104/N6 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín 0.000 0.001 0.001

Vzmàx 0.000 0.001 0.002

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.000 -0.000

Mymàx 0.000 0.000 -0.000

Mzmín 0.000 -0.000 -0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N6/N30 Acer laminat Nmín -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041

Nmàx -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.072 -0.051 -0.030 -0.009 0.007 0.023 0.039 0.054 0.070

Vzmàx -0.051 -0.036 -0.020 -0.004 0.013 0.034 0.055 0.076 0.097

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.017 0.007 0.023 0.031 0.031 0.023 0.005 -0.024 -0.067

Mymàx -0.008 0.014 0.034 0.044 0.043 0.031 0.009 -0.015 -0.046

Mzmín -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.000 -0.001 -0.002 -0.004 -0.005

Mzmàx 0.007 0.005 0.003 0.002 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N30/N39 Acer laminat Nmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Nmàx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.086 -0.065 -0.043 -0.022 -0.002 0.014 0.029 0.045 0.061

Vzmàx -0.062 -0.047 -0.031 -0.016 0.000 0.020 0.041 0.062 0.083

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.060 -0.023 0.002 0.015 0.020 0.016 0.004 -0.019 -0.055

Mymàx -0.043 -0.015 0.005 0.021 0.027 0.022 0.007 -0.012 -0.039

Mzmín -0.009 -0.007 -0.005 -0.002 -0.000 -0.002 -0.005 -0.007 -0.009
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

Mzmàx 0.009 0.007 0.005 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.009

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N39/N48 Acer laminat Nmín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024

Nmàx -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.001 0.015 0.030 0.046 0.062

Vzmàx -0.061 -0.045 -0.030 -0.014 0.001 0.022 0.043 0.064 0.085

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.019 0.004 0.017 0.021 0.017 0.004 -0.020 -0.057

Mymàx -0.039 -0.012 0.008 0.023 0.028 0.023 0.007 -0.013 -0.040

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N48/N57 Acer laminat Nmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Nmàx -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.001 0.015 0.030 0.046 0.062

Vzmàx -0.062 -0.046 -0.030 -0.015 0.001 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.057 -0.020 0.004 0.017 0.021 0.017 0.004 -0.020 -0.057

Mymàx -0.040 -0.013 0.007 0.023 0.028 0.023 0.007 -0.013 -0.040

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N57/N66 Acer laminat Nmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Nmàx -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.001 0.015 0.030 0.046 0.062

Vzmàx -0.062 -0.046 -0.030 -0.015 0.001 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.057 -0.019 0.004 0.017 0.021 0.017 0.004 -0.019 -0.057

Mymàx -0.040 -0.013 0.007 0.023 0.028 0.023 0.007 -0.013 -0.040

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N66/N74 Acer laminat Nmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Nmàx -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.001 0.015 0.030 0.046 0.062

Vzmàx -0.062 -0.046 -0.030 -0.015 0.001 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.057 -0.019 0.004 0.017 0.021 0.017 0.004 -0.019 -0.057

Mymàx -0.040 -0.013 0.007 0.023 0.028 0.023 0.007 -0.013 -0.040
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N74/N82 Acer laminat Nmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Nmàx -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.001 0.015 0.030 0.046 0.062

Vzmàx -0.062 -0.046 -0.030 -0.015 0.001 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.057 -0.020 0.004 0.016 0.021 0.017 0.004 -0.019 -0.057

Mymàx -0.040 -0.013 0.007 0.023 0.028 0.023 0.007 -0.013 -0.040

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N82/N90 Acer laminat Nmín -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024

Nmàx -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.085 -0.064 -0.043 -0.022 -0.001 0.014 0.030 0.045 0.061

Vzmàx -0.062 -0.046 -0.031 -0.015 0.001 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.057 -0.020 0.004 0.017 0.021 0.017 0.004 -0.019 -0.056

Mymàx -0.040 -0.013 0.007 0.023 0.028 0.023 0.008 -0.012 -0.039

Mzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N90/N98 Acer laminat Nmín -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023

Nmàx -0.012 -0.012 -0.012 -0.011 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vzmín -0.083 -0.062 -0.041 -0.020 -0.000 0.016 0.031 0.047 0.062

Vzmàx -0.061 -0.045 -0.029 -0.014 0.002 0.022 0.043 0.065 0.086

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.055 -0.019 0.004 0.016 0.020 0.015 0.002 -0.023 -0.060

Mymàx -0.039 -0.012 0.007 0.022 0.027 0.021 0.005 -0.015 -0.043

Mzmín -0.009 -0.007 -0.005 -0.002 -0.000 -0.002 -0.005 -0.007 -0.009

Mzmàx 0.009 0.006 0.004 0.002 0.000 0.002 0.005 0.007 0.009

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N98/N19 Acer laminat Nmín -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041

Nmàx -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027

Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.097 -0.076 -0.055 -0.034 -0.013 0.004 0.020 0.036 0.051

Vzmàx -0.070 -0.054 -0.039 -0.023 -0.007 0.009 0.030 0.051 0.072

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.067 -0.024 0.005 0.023 0.031 0.031 0.023 0.007 -0.017
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

Mymàx -0.046 -0.015 0.009 0.031 0.043 0.044 0.034 0.014 -0.008

Mzmín -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 -0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006

Mzmàx 0.006 0.005 0.003 0.002 0.001 0.002 0.004 0.005 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

N19/N105 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.002 -0.001 0.000

Vzmàx -0.001 -0.001 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.000 0.000 0.000

Mymàx -0.000 0.000 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

N106/N7 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín 0.000 0.001 0.001

Vzmàx 0.000 0.001 0.002

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.000 -0.000

Mymàx 0.000 0.000 -0.000

Mzmín 0.000 -0.000 -0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N7/N31 Acer laminat Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Nmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.075 -0.054 -0.033 -0.011 0.005 0.021 0.036 0.052 0.068

Vzmàx -0.053 -0.038 -0.022 -0.006 0.010 0.031 0.052 0.073 0.094

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.009 0.016 0.034 0.043 0.044 0.037 0.022 -0.002 -0.042

Mymàx 0.003 0.029 0.050 0.061 0.062 0.052 0.031 0.001 -0.029

Mzmín -0.013 -0.010 -0.007 -0.004 -0.001 -0.002 -0.005 -0.007 -0.010

Mzmàx 0.012 0.009 0.006 0.003 0.001 0.002 0.005 0.008 0.011
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N31/N40 Acer laminat Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Nmàx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Vzmín -0.080 -0.059 -0.038 -0.017 0.002 0.017 0.033 0.049 0.064

Vzmàx -0.057 -0.042 -0.026 -0.011 0.005 0.026 0.047 0.068 0.089

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.043 -0.009 0.010 0.021 0.023 0.017 0.003 -0.022 -0.061

Mymàx -0.028 -0.003 0.016 0.030 0.033 0.025 0.007 -0.013 -0.042

Mzmín -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.000 -0.003 -0.007 -0.010 -0.013

Mzmàx 0.013 0.010 0.007 0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N40/N49 Acer laminat Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Nmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.085 -0.064 -0.043 -0.022 -0.002 0.013 0.029 0.045 0.060

Vzmàx -0.061 -0.046 -0.030 -0.014 0.001 0.020 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.061 -0.023 0.001 0.014 0.019 0.014 0.002 -0.021 -0.058

Mymàx -0.041 -0.014 0.004 0.020 0.025 0.021 0.006 -0.013 -0.039

Mzmín -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012

Mzmàx 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N49/N58 Acer laminat Nmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Nmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.085 -0.064 -0.043 -0.021 -0.002 0.014 0.029 0.045 0.060

Vzmàx -0.061 -0.045 -0.030 -0.014 0.002 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.058 -0.021 0.003 0.016 0.020 0.016 0.003 -0.020 -0.056

Mymàx -0.039 -0.013 0.006 0.022 0.028 0.023 0.007 -0.012 -0.038

Mzmín -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012

Mzmàx 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N58/N67 Acer laminat Nmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Nmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.002 0.014 0.029 0.045 0.061

Vzmàx -0.061 -0.045 -0.029 -0.014 0.002 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.019 0.004 0.016 0.021 0.016 0.004 -0.019 -0.056

Mymàx -0.038 -0.012 0.007 0.023 0.028 0.023 0.007 -0.012 -0.038

Mzmín -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012

Mzmàx 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N67/N75 Acer laminat Nmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Nmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.002 0.014 0.029 0.045 0.061

Vzmàx -0.061 -0.045 -0.029 -0.014 0.002 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.019 0.004 0.016 0.021 0.016 0.004 -0.019 -0.056

Mymàx -0.038 -0.012 0.007 0.023 0.028 0.023 0.007 -0.012 -0.038

Mzmín -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012

Mzmàx 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N75/N83 Acer laminat Nmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Nmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.002 0.014 0.030 0.045 0.061

Vzmàx -0.060 -0.045 -0.029 -0.014 0.002 0.021 0.043 0.064 0.085

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.019 0.003 0.016 0.020 0.016 0.003 -0.021 -0.058

Mymàx -0.038 -0.012 0.007 0.023 0.028 0.022 0.006 -0.013 -0.039

Mzmín -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012

Mzmàx 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N83/N91 Acer laminat Nmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Nmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.084 -0.063 -0.041 -0.020 -0.001 0.014 0.030 0.046 0.061

Vzmàx -0.060 -0.045 -0.029 -0.013 0.002 0.022 0.043 0.064 0.085

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.058 -0.021 0.002 0.014 0.019 0.014 0.001 -0.023 -0.061

Mymàx -0.039 -0.013 0.006 0.021 0.025 0.020 0.004 -0.015 -0.041

Mzmín -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012

Mzmàx 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N91/N99 Acer laminat Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Nmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.089 -0.068 -0.047 -0.026 -0.005 0.011 0.026 0.042 0.057

Vzmàx -0.064 -0.049 -0.033 -0.017 -0.002 0.017 0.038 0.059 0.080

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.061 -0.022 0.003 0.017 0.023 0.021 0.010 -0.009 -0.043

Mymàx -0.042 -0.013 0.007 0.025 0.033 0.030 0.016 -0.003 -0.028

Mzmín -0.013 -0.010 -0.007 -0.003 -0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012

Mzmàx 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 0.003 0.007 0.010 0.013
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N99/N20 Acer laminat Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Nmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.094 -0.073 -0.052 -0.031 -0.010 0.006 0.022 0.038 0.053

Vzmàx -0.068 -0.052 -0.036 -0.021 -0.005 0.011 0.033 0.054 0.075

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.042 -0.002 0.022 0.037 0.044 0.043 0.034 0.017 -0.008

Mymàx -0.029 0.001 0.031 0.052 0.062 0.062 0.050 0.029 0.003

Mzmín -0.010 -0.007 -0.005 -0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013

Mzmàx 0.011 0.008 0.005 0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

N20/N107 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.002 -0.001 0.000

Vzmàx -0.001 -0.001 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.000 0.000 0.000

Mymàx -0.000 0.000 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

N108/N8 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín 0.000 0.001 0.001

Vzmàx 0.000 0.001 0.002

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.000 -0.000

Mymàx 0.000 0.000 -0.000

Mzmín 0.000 -0.000 -0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N8/N32 Acer laminat Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vymín -0.006 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.006 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

Vzmín -0.080 -0.059 -0.038 -0.016 0.003 0.018 0.034 0.049 0.065

Vzmàx -0.058 -0.043 -0.027 -0.011 0.005 0.026 0.047 0.068 0.089

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.002 0.024 0.042 0.052 0.054 0.048 0.034 0.012 -0.019

Mymàx 0.001 0.034 0.059 0.072 0.075 0.068 0.049 0.020 -0.010

Mzmín -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.001 -0.002 -0.004 -0.007 -0.009

Mzmàx 0.011 0.009 0.006 0.003 0.001 0.002 0.005 0.007 0.010

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N32/N41 Acer laminat Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.006 -0.005 -0.005

Vymàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmín -0.073 -0.051 -0.030 -0.009 0.007 0.023 0.039 0.054 0.070

Vzmàx -0.052 -0.037 -0.021 -0.006 0.012 0.033 0.054 0.075 0.096

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.019 0.006 0.021 0.029 0.029 0.021 0.005 -0.024 -0.067

Mymàx -0.010 0.012 0.033 0.043 0.042 0.031 0.009 -0.016 -0.047

Mzmín -0.011 -0.008 -0.005 -0.003 -0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012

Mzmàx 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N41/N50 Acer laminat Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.086 -0.065 -0.044 -0.023 -0.002 0.014 0.029 0.045 0.060

Vzmàx -0.063 -0.048 -0.032 -0.016 -0.001 0.019 0.040 0.061 0.083

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.067 -0.029 -0.001 0.011 0.016 0.012 0.001 -0.023 -0.059

Mymàx -0.048 -0.020 -0.000 0.016 0.022 0.018 0.003 -0.016 -0.042

Mzmín -0.011 -0.008 -0.005 -0.003 -0.000 -0.003 -0.005 -0.008 -0.011

Mzmàx 0.011 0.008 0.005 0.003 0.000 0.003 0.005 0.008 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N50/N59 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.085 -0.064 -0.043 -0.022 -0.001 0.014 0.030 0.046 0.061

Vzmàx -0.062 -0.047 -0.031 -0.015 0.000 0.020 0.041 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.059 -0.022 0.003 0.015 0.019 0.016 0.004 -0.020 -0.056

Mymàx -0.042 -0.015 0.005 0.021 0.027 0.022 0.007 -0.013 -0.040

Mzmín -0.011 -0.008 -0.005 -0.003 -0.000 -0.003 -0.005 -0.008 -0.011

Mzmàx 0.011 0.008 0.005 0.003 0.000 0.003 0.005 0.008 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N59/N68 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.001 0.015 0.030 0.046 0.062

Vzmàx -0.062 -0.046 -0.030 -0.015 0.001 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.019 0.004 0.016 0.020 0.016 0.004 -0.019 -0.056

Mymàx -0.040 -0.013 0.007 0.023 0.029 0.023 0.007 -0.013 -0.040

Mzmín -0.011 -0.008 -0.005 -0.003 -0.000 -0.003 -0.005 -0.008 -0.011

Mzmàx 0.011 0.008 0.005 0.003 0.000 0.003 0.005 0.008 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N68/N76 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.001 0.015 0.030 0.046 0.062

Vzmàx -0.062 -0.046 -0.030 -0.015 0.001 0.021 0.042 0.063 0.084

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.019 0.004 0.016 0.020 0.016 0.004 -0.019 -0.056

Mymàx -0.040 -0.013 0.007 0.023 0.029 0.023 0.007 -0.013 -0.040

Mzmín -0.011 -0.008 -0.005 -0.003 -0.000 -0.003 -0.005 -0.008 -0.011

Mzmàx 0.011 0.008 0.005 0.003 0.000 0.003 0.005 0.008 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.006 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.017 m 3.519 m 4.022 m

N76/N84 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.084 -0.063 -0.041 -0.020 -0.000 0.015 0.031 0.047 0.062

Vzmàx -0.061 -0.046 -0.030 -0.014 0.001 0.022 0.043 0.064 0.085

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.056 -0.020 0.004 0.016 0.019 0.015 0.003 -0.022 -0.059

Mymàx -0.040 -0.013 0.007 0.022 0.027 0.021 0.005 -0.015 -0.042

Mzmín -0.011 -0.008 -0.005 -0.003 -0.000 -0.003 -0.005 -0.008 -0.011

Mzmàx 0.011 0.008 0.005 0.003 0.000 0.003 0.005 0.008 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N84/N92 Acer laminat Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.083 -0.061 -0.040 -0.019 0.001 0.016 0.032 0.048 0.063

Vzmàx -0.060 -0.045 -0.029 -0.014 0.002 0.023 0.044 0.065 0.086

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.059 -0.023 0.001 0.012 0.016 0.011 -0.001 -0.029 -0.067

Mymàx -0.042 -0.016 0.003 0.017 0.022 0.016 -0.000 -0.020 -0.048

Mzmín -0.011 -0.008 -0.005 -0.003 -0.000 -0.003 -0.005 -0.008 -0.011

Mzmàx 0.011 0.008 0.005 0.003 0.000 0.003 0.005 0.008 0.011
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N92/N100 Acer laminat Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymàx 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vzmín -0.096 -0.075 -0.054 -0.033 -0.012 0.006 0.021 0.037 0.052

Vzmàx -0.070 -0.054 -0.039 -0.023 -0.007 0.009 0.030 0.051 0.073

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.067 -0.024 0.005 0.021 0.029 0.029 0.021 0.006 -0.019

Mymàx -0.047 -0.016 0.009 0.031 0.042 0.043 0.033 0.012 -0.010

Mzmín -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.000 -0.003 -0.005 -0.008 -0.011

Mzmàx 0.011 0.008 0.006 0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.503 m 1.005 m 1.508 m 2.011 m 2.514 m 3.016 m 3.519 m 4.022 m

N100/N21 Acer laminat Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vymàx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006

Vzmín -0.089 -0.068 -0.047 -0.026 -0.005 0.011 0.027 0.043 0.058

Vzmàx -0.065 -0.049 -0.034 -0.018 -0.003 0.016 0.038 0.059 0.080

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.019 0.012 0.034 0.048 0.054 0.052 0.042 0.024 -0.002

Mymàx -0.010 0.020 0.049 0.068 0.075 0.072 0.059 0.034 0.001

Mzmín -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012

Mzmàx 0.010 0.007 0.005 0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m

N21/N109 Acer laminat Nmín -0.000 -0.000 -0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.000 -0.000 -0.000

Vymàx 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.002 -0.001 0.000

Vzmàx -0.001 -0.001 0.000

Mtmín 0.000 0.000 0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.000 0.000 0.000

Mymàx -0.000 0.000 0.000

Mzmín -0.000 -0.000 0.000

Mzmàx 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.518 m 1.036 m 1.554 m 2.072 m 2.590 m 3.108 m 3.626 m 4.144 m

N25/N3 Acer laminat Nmín -0.035 -0.033 -0.030 -0.028 -0.028 -0.028 -0.027 -0.019 -0.017

Nmàx 0.094 0.096 0.099 0.101 0.105 0.110 0.114 0.110 0.112

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vzmín -0.053 -0.041 -0.029 -0.016 -0.004 0.006 0.015 0.024 0.034

Vzmàx -0.039 -0.030 -0.021 -0.012 -0.003 0.009 0.021 0.033 0.046

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.039 -0.015 0.002 0.010 0.014 0.013 0.008 -0.003 -0.023

Mymàx -0.028 -0.010 0.003 0.015 0.020 0.019 0.011 -0.002 -0.017
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.518 m 1.036 m 1.554 m 2.072 m 2.590 m 3.108 m 3.626 m 4.144 m

Mzmín -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004

Mzmàx -0.001 -0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.518 m 1.036 m 1.554 m 2.072 m 2.590 m 3.108 m 3.626 m 4.144 m

N1/N27 Acer laminat Nmín -0.028 -0.026 -0.023 -0.021 -0.020 -0.019 -0.018 -0.017 -0.015

Nmàx 0.087 0.089 0.091 0.093 0.097 0.100 0.104 0.108 0.110

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vzmín -0.051 -0.039 -0.027 -0.014 -0.002 0.008 0.017 0.026 0.035

Vzmàx -0.038 -0.029 -0.020 -0.010 -0.001 0.010 0.023 0.035 0.048

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.037 -0.014 0.002 0.010 0.013 0.011 0.005 -0.008 -0.029

Mymàx -0.027 -0.010 0.003 0.014 0.018 0.016 0.007 -0.005 -0.021

Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.001

Mzmàx -0.000 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.518 m 1.036 m 1.554 m 2.072 m 2.590 m 3.108 m 3.626 m 4.144 m

N94/N16 Acer laminat Nmín -0.035 -0.033 -0.031 -0.028 -0.027 -0.027 -0.026 -0.024 -0.023

Nmàx 0.094 0.096 0.099 0.101 0.105 0.109 0.113 0.115 0.119

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vzmín -0.053 -0.040 -0.028 -0.016 -0.003 0.007 0.016 0.025 0.034

Vzmàx -0.039 -0.030 -0.021 -0.011 -0.002 0.009 0.021 0.034 0.046

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.039 -0.015 0.002 0.010 0.014 0.013 0.007 -0.004 -0.025

Mymàx -0.028 -0.010 0.003 0.014 0.019 0.018 0.010 -0.003 -0.018

Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.002

Mzmàx -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.518 m 1.036 m 1.554 m 2.072 m 2.590 m 3.108 m 3.626 m 4.144 m

N14/N13 Acer laminat Nmín -0.028 -0.025 -0.023 -0.021 -0.019 -0.019 -0.018 -0.017 -0.009

Nmàx 0.087 0.089 0.092 0.094 0.097 0.101 0.105 0.108 0.105

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vzmín -0.051 -0.039 -0.027 -0.014 -0.002 0.007 0.017 0.026 0.035

Vzmàx -0.038 -0.029 -0.020 -0.010 -0.001 0.010 0.023 0.035 0.047

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.037 -0.013 0.002 0.010 0.013 0.012 0.006 -0.007 -0.028

Mymàx -0.026 -0.009 0.004 0.015 0.019 0.017 0.008 -0.005 -0.021

Mzmín -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002

Mzmàx 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.592 m 1.184 m 1.776 m 2.368 m 2.960 m 3.552 m 4.144 m 4.736 m

N3/N28 Acer laminat Nmín -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338

Nmàx -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120

Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.082 -0.060 -0.038 -0.016 0.003 0.019 0.035 0.051 0.068

Vzmàx -0.059 -0.043 -0.027 -0.011 0.006 0.028 0.049 0.071 0.093

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.592 m 1.184 m 1.776 m 2.368 m 2.960 m 3.552 m 4.144 m 4.736 m

Mymín -0.050 -0.011 0.011 0.024 0.027 0.020 0.004 -0.028 -0.077

Mymàx -0.031 -0.001 0.021 0.037 0.040 0.030 0.007 -0.020 -0.056

Mzmín 0.006 0.004 0.002 0.001 -0.001 -0.003 -0.004 -0.006 -0.008

Mzmàx 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.592 m 1.184 m 1.776 m 2.368 m 2.960 m 3.552 m 4.144 m 4.736 m

N4/N27 Acer laminat Nmín -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306

Nmàx -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vzmín -0.087 -0.065 -0.043 -0.021 -0.001 0.015 0.032 0.048 0.064

Vzmàx -0.063 -0.047 -0.031 -0.015 0.001 0.022 0.044 0.066 0.088

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.061 -0.016 0.010 0.024 0.028 0.022 0.007 -0.018 -0.063

Mymàx -0.043 -0.010 0.016 0.035 0.042 0.035 0.016 -0.008 -0.041

Mzmín -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001

Mzmàx 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.592 m 1.184 m 1.776 m 2.368 m 2.960 m 3.552 m 4.144 m 4.736 m

N13/N17 Acer laminat Nmín -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308

Nmàx -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127

Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vzmín -0.088 -0.066 -0.044 -0.022 -0.001 0.015 0.031 0.047 0.063

Vzmàx -0.064 -0.048 -0.032 -0.015 0.001 0.021 0.043 0.065 0.087

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.062 -0.017 0.007 0.023 0.028 0.024 0.010 -0.015 -0.060

Mymàx -0.041 -0.008 0.016 0.035 0.042 0.036 0.017 -0.010 -0.043

Mzmín 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003

Mzmàx 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.592 m 1.184 m 1.776 m 2.368 m 2.960 m 3.552 m 4.144 m 4.736 m

N96/N16 Acer laminat Nmín -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337

Nmàx -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119

Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vymàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vzmín -0.093 -0.071 -0.049 -0.027 -0.005 0.011 0.027 0.043 0.059

Vzmàx -0.067 -0.051 -0.035 -0.019 -0.003 0.017 0.038 0.060 0.082

Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.077 -0.028 0.004 0.020 0.026 0.023 0.010 -0.012 -0.051

Mymàx -0.055 -0.020 0.007 0.030 0.039 0.036 0.020 -0.002 -0.032

Mzmín -0.007 -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.001 0.002 0.003

Mzmàx 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009

2.3.2.2.- Resistència

Referències:

N: Esforç axial (Tn)
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (Tn)
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (Tn)
Mt: Moment torsor (Tn·m)
My: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (Tn·m)
Mz: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (Tn·m)
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Es esforços indicats són els corresponents a la combinació pèssima, és dir, aquella que demana la
màxima resistència de la secció.

Origen dels esforços pèssims:

G: Només gravitatòries
GV: Gravitatòries + vent
GS: Gravitatòries + sisme
GVS: Gravitatòries + vent + sisme

η: Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma
si es compleix que η ≤ 100 %.

Comprovació de resistència a temperatura ambient

Barra
η

(%)
Posició

(m)

Esforços pèssims
Origen EstatN

(Tn)
Vy

(Tn)
Vz

(Tn)
Mt

(Tn·m)
My

(Tn·m)
Mz

(Tn·m)

N1/N3 2.18 0.000 0.205 -0.043 -0.123 0.000 -0.092 -0.014 GS Compleix

N3/N4 3.26 2.500 -1.119 0.000 0.062 0.000 -0.047 -0.001 G Compleix

N4/N5 4.48 0.000 -1.284 -0.004 -0.075 0.000 -0.074 -0.006 G Compleix

N6/N7 1.05 0.000 0.375 0.001 -0.035 0.000 -0.022 0.001 G Compleix

N7/N8 0.86 0.000 0.346 0.001 -0.035 0.000 -0.018 0.000 G Compleix

N8/N9 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N3/N6 2.16 2.693 1.394 -0.002 0.048 0.000 -0.040 0.002 G Compleix

N5/N6 1.84 2.693 0.993 0.001 0.032 0.000 -0.020 -0.001 G Compleix

N5/N8 2.67 0.000 -0.385 0.001 -0.033 0.000 -0.016 0.002 G Compleix

N5/N7 1.47 1.000 -0.101 -0.008 0.020 0.000 -0.009 0.008 GS Compleix

N23/N3 0.03 0.200 0.000 0.000 0.002 0.000 -0.000 0.000 G Compleix

N16/N24 0.03 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 -0.000 0.000 G Compleix

N3/N27 0.88 1.508 0.146 0.000 -0.004 0.000 0.073 -0.000 G Compleix

N27/N36 1.46 0.000 -0.015 0.000 -0.101 0.000 -0.107 0.001 G Compleix

N36/N45 0.85 4.022 -0.020 0.000 0.088 0.000 -0.060 0.000 G Compleix

N45/N54 0.81 0.000 -0.017 0.000 -0.085 0.000 -0.058 0.000 G Compleix

N54/N63 0.79 4.022 -0.017 0.000 0.085 0.000 -0.057 0.000 G Compleix

N63/N10 0.79 0.000 -0.017 0.000 -0.085 0.000 -0.057 0.000 G Compleix

N10/N11 0.81 4.022 -0.017 0.000 0.085 0.000 -0.058 0.000 G Compleix

N11/N12 0.85 0.000 -0.032 0.001 -0.066 -0.000 -0.046 0.001 GS Compleix

N12/N13 1.41 4.022 -0.015 -0.000 0.100 0.000 -0.107 0.001 G Compleix

N13/N16 0.89 2.514 0.146 0.001 0.003 0.000 0.074 -0.001 G Compleix

N2/N4 9.21 3.000 -1.383 -0.003 -0.004 0.000 0.007 0.006 G Compleix

N4/N6 4.86 0.000 -1.091 -0.036 -0.008 0.000 -0.010 -0.021 G Compleix

N25/N27 2.20 0.000 0.290 0.023 -0.123 -0.000 -0.093 0.007 GS Compleix

N27/N28 4.80 2.500 -1.711 -0.000 0.072 0.000 -0.062 0.002 G Compleix

N28/N29 5.97 0.000 -1.896 -0.001 -0.088 0.000 -0.098 -0.002 G Compleix

N30/N31 1.33 0.000 0.585 -0.000 -0.038 0.000 -0.028 -0.000 G Compleix

N31/N32 1.33 2.500 0.401 0.011 0.015 -0.000 0.001 -0.014 GS Compleix

N32/N33 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N27/N30 3.17 2.693 2.046 0.002 0.054 0.000 -0.051 -0.001 G Compleix

N29/N30 2.63 2.693 1.423 -0.000 0.033 0.000 -0.023 0.000 G Compleix

N29/N32 3.41 0.000 -0.600 0.000 -0.033 0.000 -0.016 0.000 G Compleix
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Comprovació de resistència a temperatura ambient

Barra
η

(%)
Posició

(m)

Esforços pèssims
Origen EstatN

(Tn)
Vy

(Tn)
Vz

(Tn)
Mt

(Tn·m)
My

(Tn·m)
Mz

(Tn·m)

N29/N31 1.65 0.000 -0.250 -0.001 0.041 0.000 0.024 0.000 G Compleix

N26/N28 10.69 3.000 -2.068 -0.005 0.002 0.000 -0.004 0.009 G Compleix

N28/N30 5.17 0.000 -1.613 0.017 -0.014 0.000 -0.014 0.011 G Compleix

N34/N36 0.71 1.000 0.617 -0.005 -0.007 0.000 -0.007 0.004 G Compleix

N36/N37 4.52 2.500 -1.998 -0.000 0.094 0.000 -0.102 0.001 G Compleix

N37/N38 4.71 0.000 -2.006 0.001 -0.103 0.000 -0.113 0.001 G Compleix

N39/N40 1.44 0.000 0.641 -0.000 -0.040 0.000 -0.030 -0.000 G Compleix

N40/N41 1.35 2.500 0.442 -0.011 0.015 -0.000 0.001 0.014 GS Compleix

N41/N42 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N36/N39 2.73 2.693 2.183 -0.000 0.058 0.000 -0.056 0.000 G Compleix

N38/N39 2.75 2.693 1.485 0.000 0.034 0.000 -0.026 0.000 G Compleix

N38/N41 3.70 0.000 -0.656 0.000 -0.033 0.000 -0.016 -0.000 G Compleix

N38/N40 1.78 1.000 -0.168 0.008 0.032 -0.000 -0.014 -0.008 GS Compleix

N35/N37 10.50 3.000 -2.025 -0.006 -0.000 0.000 0.001 0.012 G Compleix

N37/N39 3.78 0.000 -1.677 -0.002 -0.001 0.000 -0.001 -0.001 G Compleix

N43/N45 0.64 1.000 0.558 0.003 -0.006 0.000 -0.008 -0.002 G Compleix

N45/N46 4.33 2.500 -1.915 -0.000 0.093 0.000 -0.099 0.000 G Compleix

N46/N47 4.52 0.000 -1.922 0.000 -0.102 0.000 -0.109 0.000 G Compleix

N48/N49 1.40 0.000 0.602 0.000 -0.039 0.000 -0.030 0.000 G Compleix

N49/N50 1.28 2.500 0.415 -0.010 0.015 -0.000 0.000 0.013 GS Compleix

N50/N51 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N45/N48 2.61 2.693 2.092 0.000 0.057 0.000 -0.055 0.000 G Compleix

N47/N48 2.66 2.693 1.436 0.000 0.034 0.000 -0.025 0.000 G Compleix

N47/N50 3.50 0.000 -0.616 0.000 -0.033 0.000 -0.016 0.000 G Compleix

N47/N49 1.72 1.000 -0.164 0.008 0.031 -0.000 -0.013 -0.007 GS Compleix

N44/N46 10.23 3.000 -1.994 -0.006 0.000 0.000 -0.000 0.012 G Compleix

N46/N48 3.62 0.000 -1.626 0.002 -0.001 0.000 -0.001 0.001 G Compleix

N52/N54 0.65 1.000 0.563 0.000 -0.006 0.000 -0.008 0.000 G Compleix

N54/N55 4.33 2.500 -1.917 0.000 0.093 0.000 -0.099 0.000 G Compleix

N55/N56 4.51 0.000 -1.924 0.000 -0.102 0.000 -0.109 0.000 G Compleix

N57/N58 1.40 0.000 0.603 0.000 -0.039 0.000 -0.030 0.000 G Compleix

N58/N59 1.29 2.500 0.416 0.010 0.015 0.000 0.000 -0.013 GS Compleix

N59/N60 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N54/N57 2.62 2.693 2.094 0.000 0.057 0.000 -0.055 0.000 G Compleix

N56/N57 2.66 2.693 1.437 0.000 0.034 0.000 -0.025 0.000 G Compleix

N56/N59 3.50 0.000 -0.617 0.000 -0.033 0.000 -0.016 0.000 G Compleix

N56/N58 1.70 1.000 -0.164 -0.007 0.031 0.000 -0.014 0.007 GS Compleix

N53/N55 10.20 3.000 -1.989 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.012 G Compleix

N55/N57 3.53 0.000 -1.627 0.000 -0.001 0.000 -0.001 0.000 G Compleix

N61/N63 0.65 1.000 0.564 0.000 -0.006 0.000 -0.008 0.000 G Compleix

N63/N64 4.33 2.500 -1.921 0.000 0.093 0.000 -0.099 0.000 G Compleix

N64/N65 4.52 0.000 -1.928 0.000 -0.102 0.000 -0.110 0.000 G Compleix

N66/N67 1.40 0.000 0.605 0.000 -0.039 0.000 -0.030 0.000 G Compleix
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Comprovació de resistència a temperatura ambient

Barra
η

(%)
Posició

(m)

Esforços pèssims
Origen EstatN

(Tn)
Vy

(Tn)
Vz

(Tn)
Mt

(Tn·m)
My

(Tn·m)
Mz

(Tn·m)

N67/N68 1.29 2.500 0.417 0.010 0.015 0.000 0.000 -0.013 GS Compleix

N68/N69 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N63/N66 2.62 2.693 2.098 0.000 0.057 0.000 -0.055 0.000 G Compleix

N65/N66 2.66 2.693 1.439 0.000 0.034 0.000 -0.025 0.000 G Compleix

N65/N68 3.51 0.000 -0.619 0.000 -0.033 0.000 -0.016 0.000 G Compleix

N65/N67 1.70 1.000 -0.164 -0.007 0.031 0.000 -0.014 0.007 GS Compleix

N62/N64 10.22 3.000 -1.993 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.012 G Compleix

N64/N66 3.54 0.000 -1.629 0.000 -0.001 0.000 -0.001 0.000 G Compleix

N70/N10 0.65 1.000 0.563 -0.000 -0.006 0.000 -0.008 0.000 G Compleix

N10/N72 4.33 2.500 -1.917 0.000 0.093 0.000 -0.099 0.000 G Compleix

N72/N73 4.51 0.000 -1.924 0.000 -0.102 0.000 -0.109 0.000 G Compleix

N74/N75 1.40 0.000 0.603 0.000 -0.039 0.000 -0.030 0.000 G Compleix

N75/N76 1.29 2.500 0.416 -0.010 0.015 -0.000 0.000 0.013 GS Compleix

N76/N77 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N10/N74 2.62 2.693 2.094 0.000 0.057 0.000 -0.055 0.000 G Compleix

N73/N74 2.66 2.693 1.437 0.000 0.034 0.000 -0.025 0.000 G Compleix

N73/N76 3.50 0.000 -0.617 0.000 -0.033 0.000 -0.016 0.000 G Compleix

N73/N75 1.70 1.000 -0.164 0.007 0.031 -0.000 -0.014 -0.007 GS Compleix

N71/N72 10.20 3.000 -1.989 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.012 G Compleix

N72/N74 3.53 0.000 -1.626 -0.000 -0.001 0.000 -0.001 0.000 G Compleix

N78/N11 0.64 1.000 0.558 -0.003 -0.006 0.000 -0.008 0.002 G Compleix

N11/N80 4.32 2.500 -1.915 0.000 0.093 0.000 -0.099 0.000 G Compleix

N80/N81 4.51 0.000 -1.922 0.000 -0.102 0.000 -0.109 -0.000 G Compleix

N82/N83 1.40 0.000 0.602 0.000 -0.039 0.000 -0.030 0.000 G Compleix

N83/N84 1.28 2.500 0.415 0.010 0.015 0.000 0.000 -0.013 GS Compleix

N84/N85 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N11/N82 2.61 2.693 2.092 -0.000 0.057 0.000 -0.055 0.000 G Compleix

N81/N82 2.66 2.693 1.436 0.000 0.034 0.000 -0.025 0.000 G Compleix

N81/N84 3.50 0.000 -0.616 0.000 -0.033 0.000 -0.016 0.000 G Compleix

N81/N83 1.71 1.000 -0.164 0.007 0.031 -0.000 -0.014 -0.007 GS Compleix

N79/N80 10.24 3.000 -1.994 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.012 G Compleix

N80/N82 3.63 0.000 -1.626 -0.002 -0.001 0.000 -0.001 -0.001 G Compleix

N86/N12 0.71 1.000 0.617 0.005 -0.007 0.000 -0.007 -0.004 G Compleix

N12/N88 4.51 2.500 -1.999 0.000 0.094 0.000 -0.102 -0.001 G Compleix

N88/N89 4.70 0.000 -2.006 -0.000 -0.103 0.000 -0.113 -0.001 G Compleix

N90/N91 1.44 0.000 0.641 0.000 -0.040 0.000 -0.030 0.000 G Compleix

N91/N92 1.35 2.500 0.442 0.011 0.015 0.000 0.001 -0.014 GS Compleix

N92/N93 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N12/N90 2.73 2.693 2.183 0.000 0.058 0.000 -0.056 -0.000 G Compleix

N89/N90 2.75 2.693 1.485 0.000 0.034 0.000 -0.026 0.000 G Compleix

N89/N92 3.70 0.000 -0.656 0.000 -0.033 0.000 -0.016 0.000 G Compleix

N89/N91 1.77 1.000 -0.168 -0.008 0.032 0.000 -0.014 0.008 GS Compleix

N87/N88 10.49 3.000 -2.025 -0.006 0.000 0.000 -0.001 0.012 G Compleix
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Comprovació de resistència a temperatura ambient

Barra
η

(%)
Posició

(m)

Esforços pèssims
Origen EstatN

(Tn)
Vy

(Tn)
Vz

(Tn)
Mt

(Tn·m)
My

(Tn·m)
Mz

(Tn·m)

N88/N90 3.77 0.000 -1.677 0.002 -0.001 0.000 -0.001 0.001 G Compleix

N94/N13 2.18 0.000 0.289 -0.023 -0.122 0.000 -0.092 -0.007 GS Compleix

N13/N96 4.80 2.500 -1.713 0.001 0.072 0.000 -0.062 -0.002 G Compleix

N96/N97 5.95 0.000 -1.896 0.000 -0.088 0.000 -0.097 0.001 G Compleix

N98/N99 1.32 0.000 0.585 0.000 -0.038 0.000 -0.028 0.000 G Compleix

N99/N100 1.33 2.500 0.401 -0.011 0.015 0.000 0.001 0.014 GS Compleix

N100/N101 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N13/N98 3.18 2.693 2.047 -0.001 0.053 0.000 -0.051 0.001 G Compleix

N97/N98 2.64 2.693 1.424 0.000 0.033 0.000 -0.023 -0.000 G Compleix

N97/N100 3.41 0.000 -0.600 0.000 -0.033 0.000 -0.016 0.000 G Compleix

N97/N99 1.65 0.000 -0.250 0.001 0.041 0.000 0.024 0.000 G Compleix

N95/N96 10.70 3.000 -2.067 -0.005 -0.002 0.000 0.004 0.009 G Compleix

N96/N98 5.17 0.000 -1.613 -0.017 -0.013 0.000 -0.014 -0.011 G Compleix

N14/N16 2.20 1.000 0.260 0.067 0.007 0.000 -0.022 -0.045 G Compleix

N16/N17 3.23 2.500 -1.117 0.002 0.063 0.000 -0.047 0.000 G Compleix

N17/N18 4.46 0.000 -1.284 0.004 -0.075 0.000 -0.074 0.006 G Compleix

N19/N20 1.05 0.000 0.375 -0.001 -0.035 0.000 -0.022 -0.002 G Compleix

N20/N21 0.86 0.000 0.346 -0.000 -0.035 0.000 -0.018 -0.000 G Compleix

N21/N22 0.16 0.000 0.000 0.000 -0.011 0.000 -0.003 0.000 G Compleix

N16/N19 2.16 2.693 1.393 0.003 0.048 0.000 -0.041 -0.003 G Compleix

N18/N19 1.84 2.693 0.992 -0.001 0.032 0.000 -0.020 0.001 G Compleix

N18/N21 2.67 0.000 -0.385 -0.001 -0.033 0.000 -0.016 -0.002 G Compleix

N18/N20 1.45 1.000 -0.101 0.008 0.020 -0.000 -0.009 -0.008 GS Compleix

N15/N17 9.20 3.000 -1.384 -0.003 0.004 0.000 -0.007 0.005 G Compleix

N17/N19 4.85 0.000 -1.091 0.036 -0.009 0.000 -0.010 0.021 G Compleix

N102/N4 0.03 0.200 0.000 0.000 0.002 0.000 -0.000 0.000 G Compleix

N4/N28 0.90 1.508 0.285 0.000 -0.003 0.000 0.075 0.000 G Compleix

N28/N37 2.07 0.000 -0.098 0.004 -0.076 0.000 -0.080 0.008 GS Compleix

N37/N46 1.38 0.000 -0.067 0.004 -0.063 0.000 -0.040 0.008 GS Compleix

N46/N55 1.32 0.000 -0.039 0.004 -0.066 0.000 -0.049 0.008 GS Compleix

N55/N64 1.11 0.000 -0.010 0.004 -0.065 0.000 -0.047 0.008 GS Compleix

N64/N72 1.11 4.022 -0.010 -0.004 0.065 -0.000 -0.046 0.008 GS Compleix

N72/N80 1.32 4.022 -0.039 -0.004 0.066 -0.000 -0.049 0.008 GS Compleix

N80/N88 1.38 4.022 -0.068 -0.004 0.063 -0.000 -0.040 0.008 GS Compleix

N88/N96 2.08 4.022 -0.098 -0.004 0.076 -0.000 -0.080 0.008 GS Compleix

N96/N17 0.90 2.514 0.284 -0.000 0.003 0.000 0.075 0.000 G Compleix

N17/N103 0.03 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 -0.000 0.000 G Compleix

N104/N6 0.03 0.200 0.000 0.000 0.002 0.000 -0.000 0.000 G Compleix

N6/N30 1.21 4.022 -0.027 -0.003 0.073 0.000 -0.053 0.006 GS Compleix

N30/N39 1.29 0.000 -0.022 0.005 -0.064 0.000 -0.047 0.009 GS Compleix

N39/N48 1.14 0.000 -0.023 0.004 -0.063 0.000 -0.044 0.008 GS Compleix

N48/N57 1.14 0.000 -0.020 0.004 -0.063 0.000 -0.044 0.008 GS Compleix

N57/N66 1.12 0.000 -0.017 0.004 -0.063 0.000 -0.044 0.008 GS Compleix
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Comprovació de resistència a temperatura ambient

Barra
η

(%)
Posició

(m)

Esforços pèssims
Origen EstatN

(Tn)
Vy

(Tn)
Vz

(Tn)
Mt

(Tn·m)
My

(Tn·m)
Mz

(Tn·m)

N66/N74 1.12 4.022 -0.018 -0.004 0.063 -0.000 -0.044 0.008 GS Compleix

N74/N82 1.14 4.022 -0.020 -0.004 0.063 -0.000 -0.044 0.008 GS Compleix

N82/N90 1.15 4.022 -0.023 -0.004 0.063 -0.000 -0.043 0.008 GS Compleix

N90/N98 1.30 4.022 -0.022 -0.005 0.064 -0.000 -0.047 0.009 GS Compleix

N98/N19 1.20 0.000 -0.027 0.003 -0.073 -0.000 -0.053 0.006 GS Compleix

N19/N105 0.03 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 -0.000 0.000 G Compleix

N106/N7 0.03 0.200 0.000 0.000 0.002 0.000 -0.000 0.000 G Compleix

N7/N31 1.01 4.022 -0.005 0.005 0.068 -0.000 -0.029 -0.010 GS Compleix

N31/N40 1.40 4.022 -0.003 -0.006 0.068 -0.000 -0.049 0.012 GS Compleix

N40/N49 1.35 0.000 -0.003 0.006 -0.065 -0.000 -0.049 0.012 GS Compleix

N49/N58 1.33 0.000 -0.003 0.006 -0.065 -0.000 -0.046 0.012 GS Compleix

N58/N67 1.32 0.000 -0.003 0.006 -0.064 -0.000 -0.045 0.012 GS Compleix

N67/N75 1.32 4.022 -0.003 -0.006 0.064 0.000 -0.045 0.012 GS Compleix

N75/N83 1.33 4.022 -0.003 -0.006 0.065 0.000 -0.046 0.012 GS Compleix

N83/N91 1.35 4.022 -0.003 -0.006 0.065 0.000 -0.049 0.012 GS Compleix

N91/N99 1.40 0.000 -0.003 0.006 -0.068 0.000 -0.049 0.012 GS Compleix

N99/N20 1.02 0.000 -0.004 -0.005 -0.068 0.000 -0.029 -0.010 GS Compleix

N20/N107 0.03 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 -0.000 0.000 G Compleix

N108/N8 0.03 0.200 0.000 0.000 0.002 0.000 -0.000 0.000 G Compleix

N8/N32 0.94 1.006 -0.001 -0.005 -0.027 0.000 0.045 -0.006 GS Compleix

N32/N41 1.28 4.022 -0.001 -0.005 0.072 -0.000 -0.051 0.010 GS Compleix

N41/N50 0.81 0.000 0.001 0.000 -0.086 0.000 -0.067 0.000 G Compleix

N50/N59 0.72 0.000 0.001 0.000 -0.085 0.000 -0.059 0.000 G Compleix

N59/N68 0.68 0.000 0.001 0.000 -0.084 0.000 -0.056 0.000 G Compleix

N68/N76 0.68 4.022 0.001 0.000 0.084 0.000 -0.056 0.000 G Compleix

N76/N84 0.72 4.022 0.001 0.000 0.085 0.000 -0.059 0.000 G Compleix

N84/N92 0.81 4.022 0.001 0.000 0.086 0.000 -0.067 0.000 G Compleix

N92/N100 1.29 0.000 -0.001 0.005 -0.072 0.000 -0.051 0.010 GS Compleix

N100/N21 0.94 3.016 -0.001 0.005 0.027 -0.000 0.045 -0.006 GS Compleix

N21/N109 0.03 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 -0.000 0.000 G Compleix

N25/N3 6.00 0.000 0.040 -0.002 -0.053 0.000 -0.039 -0.003 G Compleix

N1/N27 5.54 0.000 0.040 -0.001 -0.051 0.000 -0.037 -0.002 G Compleix

N94/N16 5.88 0.000 0.040 -0.001 -0.053 0.000 -0.039 -0.002 G Compleix

N14/N13 5.37 0.000 0.040 -0.001 -0.051 0.000 -0.037 -0.001 G Compleix

N3/N28 7.04 4.736 -0.310 0.003 0.093 0.000 -0.077 -0.004 G Compleix

N4/N27 5.81 4.736 -0.292 0.000 0.088 0.000 -0.063 0.003 G Compleix

N13/N17 5.88 0.000 -0.294 0.000 -0.088 0.000 -0.062 0.005 G Compleix

N96/N16 6.94 0.000 -0.308 -0.002 -0.093 0.000 -0.077 -0.003 G Compleix
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Comprovació de resistència en situació d'incendi (R 30)

Barra η
(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims

Origen Pint. intumescent(1)
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(°C)
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(Tn)
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(Tn·m)
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N1/N3 4.26 1.000 0.192 -0.049 0.005 0.000 -0.016 0.033 G 0.4 653 Compleix

N3/N4 15.11 2.500 -0.829 0.000 0.046 0.000 -0.035 -0.001 G 0.4 692 Compleix

N4/N5 19.83 0.000 -0.951 -0.003 -0.056 0.000 -0.055 -0.005 G 0.4 692 Compleix

N6/N7 1.79 0.000 0.277 0.001 -0.026 0.000 -0.016 0.001 G 0.6 632 Compleix

N7/N8 1.48 0.000 0.256 0.000 -0.026 0.000 -0.014 0.000 G 0.6 632 Compleix

N8/N9 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N3/N6 3.67 2.693 1.033 -0.002 0.036 0.000 -0.030 0.002 G 0.6 631 Compleix

N5/N6 3.14 2.693 0.736 0.001 0.023 0.000 -0.015 -0.001 G 0.6 632 Compleix

N5/N8 8.26 0.000 -0.285 0.000 -0.025 0.000 -0.012 0.001 G 0.6 632 Compleix

N5/N7 2.50 1.000 -0.099 -0.003 0.021 0.000 -0.009 0.003 G 0.6 632 Compleix

N23/N3 0.10 0.200 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.000 0.000 G 0.6 698 Compleix

N16/N24 0.10 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 -0.000 0.000 G 0.6 698 Compleix

N3/N27 1.62 1.508 0.108 0.000 -0.003 0.000 0.054 -0.000 G 0.4 643 Compleix

N27/N36 3.19 0.000 -0.011 0.000 -0.074 0.000 -0.079 0.001 G 0.4 643 Compleix

N36/N45 2.02 4.022 -0.015 0.000 0.065 0.000 -0.044 0.000 G 0.4 643 Compleix

N45/N54 1.91 0.000 -0.013 0.000 -0.063 0.000 -0.043 0.000 G 0.4 643 Compleix

N54/N63 1.86 4.022 -0.012 0.000 0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N63/N10 1.86 0.000 -0.012 0.000 -0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N10/N11 1.90 4.022 -0.013 0.000 0.063 0.000 -0.043 0.000 G 0.4 643 Compleix

N11/N12 2.02 0.000 -0.015 0.000 -0.065 0.000 -0.044 0.000 G 0.4 643 Compleix

N12/N13 3.09 4.022 -0.011 -0.000 0.074 0.000 -0.079 0.000 G 0.4 643 Compleix

N13/N16 1.64 2.514 0.108 0.000 0.002 0.000 0.055 -0.000 G 0.4 643 Compleix

N2/N4 48.22 3.000 -1.024 -0.002 -0.003 0.000 0.005 0.004 G 0.4 686 Compleix

N4/N6 11.10 0.000 -0.808 -0.027 -0.006 0.000 -0.007 -0.016 G 0.6 632 Compleix

N25/N27 2.39 1.000 0.278 0.028 -0.010 0.000 -0.011 -0.018 G 0.4 653 Compleix

N27/N28 22.63 2.500 -1.267 -0.000 0.053 0.000 -0.046 0.001 G 0.4 692 Compleix

N28/N29 27.13 0.000 -1.404 -0.000 -0.065 0.000 -0.072 -0.001 G 0.4 692 Compleix

N30/N31 2.27 0.000 0.433 -0.000 -0.028 0.000 -0.021 -0.000 G 0.6 632 Compleix

N31/N32 1.72 0.000 0.403 0.000 -0.027 0.000 -0.015 0.000 G 0.6 632 Compleix

N32/N33 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N27/N30 5.39 2.693 1.516 0.001 0.040 0.000 -0.038 -0.001 G 0.6 631 Compleix

N29/N30 4.50 2.693 1.054 -0.000 0.024 0.000 -0.017 0.000 G 0.6 632 Compleix

N29/N32 11.36 0.000 -0.445 0.000 -0.024 0.000 -0.012 0.000 G 0.6 632 Compleix

N29/N31 3.48 0.000 -0.185 -0.001 0.031 0.000 0.018 0.000 G 0.6 632 Compleix

N26/N28 40.26 3.000 -1.532 -0.003 0.001 0.000 -0.003 0.007 G 0.4 648 Compleix

N28/N30 12.37 0.000 -1.195 0.012 -0.010 0.000 -0.011 0.008 G 0.6 632 Compleix

N34/N36 1.40 1.000 0.457 -0.004 -0.006 0.000 -0.005 0.003 G 0.4 653 Compleix

N36/N37 18.31 2.500 -1.480 -0.000 0.070 0.000 -0.075 0.001 G 0.4 681 Compleix

N37/N38 18.92 0.000 -1.486 0.000 -0.077 0.000 -0.083 0.001 G 0.4 681 Compleix

N39/N40 2.45 0.000 0.474 -0.000 -0.029 0.000 -0.022 -0.000 G 0.6 632 Compleix

N40/N41 1.89 0.000 0.442 -0.000 -0.027 0.000 -0.015 -0.000 G 0.6 632 Compleix

N41/N42 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N36/N39 7.37 2.693 1.617 -0.000 0.043 0.000 -0.041 0.000 G 0.4 692 Compleix

N38/N39 4.70 2.693 1.100 0.000 0.025 0.000 -0.019 0.000 G 0.6 632 Compleix

N38/N41 12.38 0.000 -0.486 0.000 -0.024 0.000 -0.012 -0.000 G 0.6 632 Compleix

N38/N40 3.53 0.000 -0.185 0.000 0.032 0.000 0.018 0.000 G 0.6 632 Compleix

N35/N37 39.79 3.000 -1.500 -0.005 -0.000 0.000 0.001 0.009 G 0.4 648 Compleix

N37/N39 9.61 0.000 -1.242 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001 G 0.6 632 Compleix

N43/N45 1.26 1.000 0.413 0.002 -0.004 0.000 -0.006 -0.001 G 0.4 653 Compleix

N45/N46 17.51 2.500 -1.419 -0.000 0.069 0.000 -0.073 0.000 G 0.4 681 Compleix

N46/N47 18.09 0.000 -1.424 0.000 -0.075 0.000 -0.081 0.000 G 0.4 681 Compleix

N48/N49 2.40 0.000 0.446 0.000 -0.029 0.000 -0.022 0.000 G 0.6 632 Compleix

N49/N50 1.77 0.000 0.415 0.000 -0.027 0.000 -0.015 0.000 G 0.6 632 Compleix

N50/N51 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N45/N48 7.06 2.693 1.550 0.000 0.042 0.000 -0.041 0.000 G 0.4 692 Compleix

N47/N48 4.54 2.693 1.063 0.000 0.025 0.000 -0.019 0.000 G 0.6 632 Compleix

N47/N50 11.66 0.000 -0.457 0.000 -0.024 0.000 -0.012 0.000 G 0.6 632 Compleix

N47/N49 3.42 0.000 -0.181 0.000 0.031 0.000 0.017 0.000 G 0.6 632 Compleix

N44/N46 38.86 3.000 -1.477 -0.004 0.000 0.000 -0.000 0.009 G 0.4 648 Compleix

N46/N48 9.22 0.000 -1.204 0.001 -0.001 0.000 -0.001 0.001 G 0.6 632 Compleix
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Comprovació de resistència en situació d'incendi (R 30)

Barra η
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N52/N54 1.28 1.000 0.417 0.000 -0.004 0.000 -0.006 0.000 G 0.4 653 Compleix

N54/N55 17.47 2.500 -1.420 0.000 0.069 0.000 -0.073 0.000 G 0.4 681 Compleix

N55/N56 18.05 0.000 -1.425 0.000 -0.075 0.000 -0.081 0.000 G 0.4 681 Compleix

N57/N58 2.40 0.000 0.446 0.000 -0.029 0.000 -0.022 0.000 G 0.6 632 Compleix

N58/N59 1.77 0.000 0.416 0.000 -0.027 0.000 -0.015 0.000 G 0.6 632 Compleix

N59/N60 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N54/N57 7.07 2.693 1.551 0.000 0.042 0.000 -0.041 0.000 G 0.4 692 Compleix

N56/N57 4.54 2.693 1.064 0.000 0.025 0.000 -0.019 0.000 G 0.6 632 Compleix

N56/N59 11.68 0.000 -0.457 0.000 -0.024 0.000 -0.012 0.000 G 0.6 632 Compleix

N56/N58 3.42 0.000 -0.181 0.000 0.031 0.000 0.017 0.000 G 0.6 632 Compleix

N53/N55 38.74 3.000 -1.473 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.009 G 0.4 648 Compleix

N55/N57 9.03 0.000 -1.205 0.000 -0.001 0.000 -0.001 0.000 G 0.6 632 Compleix

N61/N63 1.28 1.000 0.418 0.000 -0.004 0.000 -0.006 0.000 G 0.4 653 Compleix

N63/N64 17.50 2.500 -1.423 0.000 0.069 0.000 -0.073 0.000 G 0.4 681 Compleix

N64/N65 18.08 0.000 -1.428 0.000 -0.075 0.000 -0.081 0.000 G 0.4 681 Compleix

N66/N67 2.40 0.000 0.448 0.000 -0.029 0.000 -0.022 0.000 G 0.6 632 Compleix

N67/N68 1.78 0.000 0.417 0.000 -0.027 0.000 -0.015 0.000 G 0.6 632 Compleix

N68/N69 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N63/N66 7.08 2.693 1.554 0.000 0.042 0.000 -0.041 0.000 G 0.4 692 Compleix

N65/N66 4.55 2.693 1.066 0.000 0.025 0.000 -0.019 0.000 G 0.6 632 Compleix

N65/N68 11.71 0.000 -0.459 0.000 -0.024 0.000 -0.012 0.000 G 0.6 632 Compleix

N65/N67 3.43 0.000 -0.181 0.000 0.031 0.000 0.017 0.000 G 0.6 632 Compleix

N62/N64 38.82 3.000 -1.476 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.009 G 0.4 648 Compleix

N64/N66 9.05 0.000 -1.207 0.000 -0.001 0.000 -0.001 0.000 G 0.6 632 Compleix

N70/N10 1.27 1.000 0.417 -0.000 -0.004 0.000 -0.006 0.000 G 0.4 653 Compleix

N10/N72 17.47 2.500 -1.420 0.000 0.069 0.000 -0.073 0.000 G 0.4 681 Compleix

N72/N73 18.05 0.000 -1.425 0.000 -0.075 0.000 -0.081 0.000 G 0.4 681 Compleix

N74/N75 2.40 0.000 0.446 0.000 -0.029 0.000 -0.022 0.000 G 0.6 632 Compleix

N75/N76 1.77 0.000 0.416 0.000 -0.027 0.000 -0.015 0.000 G 0.6 632 Compleix

N76/N77 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N10/N74 7.07 2.693 1.551 0.000 0.042 0.000 -0.041 0.000 G 0.4 692 Compleix

N73/N74 4.54 2.693 1.064 0.000 0.025 0.000 -0.019 0.000 G 0.6 632 Compleix

N73/N76 11.68 0.000 -0.457 0.000 -0.024 0.000 -0.012 0.000 G 0.6 632 Compleix

N73/N75 3.42 0.000 -0.181 0.000 0.031 0.000 0.017 0.000 G 0.6 632 Compleix

N71/N72 38.74 3.000 -1.473 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.009 G 0.4 648 Compleix

N72/N74 9.03 0.000 -1.205 -0.000 -0.001 0.000 -0.001 0.000 G 0.6 632 Compleix

N78/N11 1.26 1.000 0.413 -0.002 -0.004 0.000 -0.006 0.001 G 0.4 653 Compleix

N11/N80 17.45 2.500 -1.419 0.000 0.069 0.000 -0.073 0.000 G 0.4 681 Compleix

N80/N81 18.07 0.000 -1.424 0.000 -0.075 0.000 -0.081 -0.000 G 0.4 681 Compleix

N82/N83 2.40 0.000 0.446 0.000 -0.029 0.000 -0.022 0.000 G 0.6 632 Compleix

N83/N84 1.77 0.000 0.415 0.000 -0.027 0.000 -0.015 0.000 G 0.6 632 Compleix

N84/N85 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N11/N82 7.06 2.693 1.550 -0.000 0.042 0.000 -0.040 0.000 G 0.4 692 Compleix

N81/N82 4.54 2.693 1.063 0.000 0.025 0.000 -0.019 0.000 G 0.6 632 Compleix

N81/N84 11.66 0.000 -0.457 0.000 -0.024 0.000 -0.012 0.000 G 0.6 632 Compleix

N81/N83 3.42 0.000 -0.181 0.000 0.031 0.000 0.017 0.000 G 0.6 632 Compleix

N79/N80 38.87 3.000 -1.477 -0.004 0.000 0.000 0.000 0.009 G 0.4 648 Compleix

N80/N82 9.24 0.000 -1.204 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001 G 0.6 632 Compleix

N86/N12 1.40 1.000 0.457 0.004 -0.005 0.000 -0.005 -0.003 G 0.4 653 Compleix

N12/N88 18.27 2.500 -1.480 0.000 0.070 0.000 -0.075 -0.000 G 0.4 681 Compleix

N88/N89 18.88 0.000 -1.486 -0.000 -0.077 0.000 -0.083 -0.001 G 0.4 681 Compleix

N90/N91 2.45 0.000 0.474 0.000 -0.029 0.000 -0.022 0.000 G 0.6 632 Compleix

N91/N92 1.89 0.000 0.442 0.000 -0.027 0.000 -0.015 0.000 G 0.6 632 Compleix

N92/N93 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N12/N90 7.37 2.693 1.617 0.000 0.043 0.000 -0.041 -0.000 G 0.4 692 Compleix

N89/N90 4.70 2.693 1.100 0.000 0.025 0.000 -0.019 0.000 G 0.6 632 Compleix

N89/N92 12.38 0.000 -0.486 0.000 -0.024 0.000 -0.012 0.000 G 0.6 632 Compleix

N89/N91 3.53 0.000 -0.185 -0.000 0.032 0.000 0.018 0.000 G 0.6 632 Compleix

N87/N88 39.77 3.000 -1.500 -0.005 0.000 0.000 -0.001 0.009 G 0.4 648 Compleix

N88/N90 9.59 0.000 -1.242 0.001 -0.001 0.000 -0.001 0.001 G 0.6 632 Compleix
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Comprovació de resistència en situació d'incendi (R 30)

Barra η
(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims

Origen Pint. intumescent(1)

(mm)
Temperatura(2)

(°C)
EstatN

(Tn)
Vy

(Tn)
Vz

(Tn)
Mt

(Tn·m)
My

(Tn·m)
Mz

(Tn·m)

N94/N13 2.38 1.000 0.277 -0.028 -0.010 0.000 -0.011 0.018 G 0.4 653 Compleix

N13/N96 22.65 2.500 -1.269 0.001 0.053 0.000 -0.046 -0.001 G 0.4 692 Compleix

N96/N97 27.03 0.000 -1.404 0.000 -0.065 0.000 -0.072 0.001 G 0.4 692 Compleix

N98/N99 2.26 0.000 0.433 0.000 -0.028 0.000 -0.021 0.000 G 0.6 632 Compleix

N99/N100 1.72 0.000 0.403 -0.000 -0.027 0.000 -0.015 -0.000 G 0.6 632 Compleix

N100/N101 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N13/N98 5.39 2.693 1.516 -0.001 0.040 0.000 -0.037 0.001 G 0.6 631 Compleix

N97/N98 4.50 2.693 1.055 0.000 0.024 0.000 -0.017 -0.000 G 0.6 632 Compleix

N97/N100 11.36 0.000 -0.445 0.000 -0.024 0.000 -0.012 0.000 G 0.6 632 Compleix

N97/N99 3.48 0.000 -0.186 0.000 0.031 0.000 0.017 0.000 G 0.6 632 Compleix

N95/N96 40.29 3.000 -1.531 -0.003 -0.001 0.000 0.003 0.007 G 0.4 648 Compleix

N96/N98 12.36 0.000 -1.195 -0.012 -0.010 0.000 -0.011 -0.008 G 0.6 632 Compleix

N14/N16 4.33 1.000 0.192 0.050 0.005 0.000 -0.017 -0.033 G 0.4 653 Compleix

N16/N17 14.96 2.500 -0.828 0.001 0.047 0.000 -0.035 0.000 G 0.4 692 Compleix

N17/N18 19.75 0.000 -0.951 0.003 -0.056 0.000 -0.055 0.004 G 0.4 692 Compleix

N19/N20 1.80 0.000 0.277 -0.001 -0.026 0.000 -0.016 -0.001 G 0.6 632 Compleix

N20/N21 1.48 0.000 0.256 -0.000 -0.026 0.000 -0.014 -0.000 G 0.6 632 Compleix

N21/N22 0.27 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 -0.002 0.000 G 0.6 632 Compleix

N16/N19 3.67 2.693 1.032 0.002 0.036 0.000 -0.030 -0.002 G 0.6 631 Compleix

N18/N19 3.14 2.693 0.735 -0.001 0.023 0.000 -0.015 0.001 G 0.6 632 Compleix

N18/N21 8.25 0.000 -0.285 -0.000 -0.025 0.000 -0.012 -0.001 G 0.6 632 Compleix

N18/N20 2.46 1.000 -0.099 0.002 0.021 0.000 -0.009 -0.002 G 0.6 632 Compleix

N15/N17 48.17 3.000 -1.025 -0.002 0.003 0.000 -0.005 0.004 G 0.4 686 Compleix

N17/N19 11.09 0.000 -0.808 0.027 -0.007 0.000 -0.008 0.015 G 0.6 632 Compleix

N102/N4 0.10 0.200 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.000 0.000 G 0.6 698 Compleix

N4/N28 1.66 1.508 0.211 0.000 -0.002 0.000 0.055 0.000 G 0.4 643 Compleix

N28/N37 2.27 0.000 0.007 0.000 -0.073 0.000 -0.076 -0.000 G 0.4 643 Compleix

N37/N46 1.33 4.022 0.007 0.000 0.065 0.000 -0.044 0.000 G 0.4 643 Compleix

N46/N55 1.31 0.000 0.005 0.000 -0.063 0.000 -0.044 0.000 G 0.4 643 Compleix

N55/N64 1.26 4.022 0.005 0.000 0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N64/N72 1.26 0.000 0.005 0.000 -0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N72/N80 1.31 4.022 0.005 0.000 0.063 0.000 -0.044 0.000 G 0.4 643 Compleix

N80/N88 1.34 0.000 0.007 0.000 -0.065 0.000 -0.044 0.000 G 0.4 643 Compleix

N88/N96 2.27 4.022 0.006 0.000 0.073 0.000 -0.076 0.000 G 0.4 643 Compleix

N96/N17 1.66 2.514 0.211 -0.000 0.002 0.000 0.055 0.000 G 0.4 643 Compleix

N17/N103 0.10 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 -0.000 0.000 G 0.6 698 Compleix

N104/N6 0.10 0.200 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.000 0.000 G 0.6 698 Compleix

N6/N30 2.89 4.022 -0.030 -0.000 0.072 0.000 -0.050 0.001 G 0.4 643 Compleix

N30/N39 2.13 0.000 -0.016 0.000 -0.063 0.000 -0.045 0.000 G 0.4 643 Compleix

N39/N48 2.07 4.022 -0.018 0.000 0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N48/N57 2.00 4.022 -0.016 0.000 0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N57/N66 2.00 0.000 -0.016 0.000 -0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N66/N74 2.00 0.000 -0.016 0.000 -0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N74/N82 2.01 0.000 -0.017 0.000 -0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N82/N90 2.09 0.000 -0.018 0.000 -0.063 0.000 -0.043 0.000 G 0.4 643 Compleix

N90/N98 2.16 4.022 -0.017 -0.000 0.063 0.000 -0.045 0.000 G 0.4 643 Compleix

N98/N19 2.88 0.000 -0.031 0.000 -0.072 0.000 -0.050 0.000 G 0.4 643 Compleix

N19/N105 0.10 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 -0.000 0.000 G 0.6 698 Compleix

N106/N7 0.10 0.200 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.000 0.000 G 0.6 698 Compleix

N7/N31 1.65 1.760 -0.002 -0.000 -0.001 0.000 0.047 -0.000 G 0.4 643 Compleix

N31/N40 1.70 4.022 -0.003 0.000 0.066 0.000 -0.045 -0.000 G 0.4 643 Compleix

N40/N49 1.59 0.000 -0.003 0.000 -0.063 0.000 -0.045 0.000 G 0.4 643 Compleix

N49/N58 1.52 0.000 -0.003 0.000 -0.063 0.000 -0.043 0.000 G 0.4 643 Compleix

N58/N67 1.48 0.000 -0.003 0.000 -0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N67/N75 1.48 4.022 -0.003 0.000 0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N75/N83 1.51 4.022 -0.003 0.000 0.063 0.000 -0.043 0.000 G 0.4 643 Compleix

N83/N91 1.58 4.022 -0.003 0.000 0.063 0.000 -0.045 0.000 G 0.4 643 Compleix

N91/N99 1.68 0.000 -0.003 -0.000 -0.066 0.000 -0.045 -0.000 G 0.4 643 Compleix

N99/N20 1.64 2.262 -0.002 0.000 0.001 0.000 0.047 -0.000 G 0.4 643 Compleix

N20/N107 0.10 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 -0.000 0.000 G 0.6 698 Compleix
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Comprovació de resistència en situació d'incendi (R 30)

Barra η
(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims

Origen Pint. intumescent(1)

(mm)
Temperatura(2)

(°C)
EstatN

(Tn)
Vy

(Tn)
Vz

(Tn)
Mt

(Tn·m)
My

(Tn·m)
Mz

(Tn·m)

N108/N8 0.10 0.200 0.000 0.000 0.001 0.000 -0.000 0.000 G 0.6 698 Compleix

N8/N32 1.67 2.011 0.001 -0.000 0.003 0.000 0.056 0.000 G 0.4 643 Compleix

N32/N41 1.48 4.022 0.001 0.000 0.071 0.000 -0.049 -0.000 G 0.4 643 Compleix

N41/N50 1.48 0.000 0.001 0.000 -0.064 0.000 -0.049 0.000 G 0.4 643 Compleix

N50/N59 1.32 0.000 0.001 0.000 -0.063 0.000 -0.044 0.000 G 0.4 643 Compleix

N59/N68 1.25 0.000 0.001 0.000 -0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N68/N76 1.25 4.022 0.001 0.000 0.063 0.000 -0.042 0.000 G 0.4 643 Compleix

N76/N84 1.32 4.022 0.001 0.000 0.063 0.000 -0.044 0.000 G 0.4 643 Compleix

N84/N92 1.48 4.022 0.001 0.000 0.064 0.000 -0.049 0.000 G 0.4 643 Compleix

N92/N100 1.48 0.000 0.001 -0.000 -0.071 0.000 -0.049 -0.000 G 0.4 643 Compleix

N100/N21 1.67 2.011 0.001 0.000 -0.003 0.000 0.056 0.000 G 0.4 643 Compleix

N21/N109 0.10 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 -0.000 0.000 G 0.6 698 Compleix

N25/N3 4.55 0.000 0.030 -0.002 -0.039 0.000 -0.029 -0.002 G 1.6 327 Compleix

N1/N27 4.20 0.000 0.029 -0.001 -0.038 0.000 -0.027 -0.001 G 1.6 327 Compleix

N94/N16 4.46 0.000 0.029 -0.001 -0.039 0.000 -0.029 -0.002 G 1.6 327 Compleix

N14/N13 4.07 0.000 0.030 -0.001 -0.038 0.000 -0.027 -0.001 G 1.6 327 Compleix

N3/N28 5.76 4.736 -0.229 0.002 0.069 0.000 -0.057 -0.003 G 1.2 350 Compleix

N4/N27 4.75 4.736 -0.216 0.000 0.065 0.000 -0.046 0.002 G 1.2 350 Compleix

N13/N17 4.80 0.000 -0.218 0.000 -0.065 0.000 -0.046 0.003 G 1.2 350 Compleix

N96/N16 5.68 0.000 -0.228 -0.002 -0.069 0.000 -0.057 -0.002 G 1.2 350 Compleix
Notes:

(1) Pintura intumescent
(2) Temperatura assolida pel perfil amb el revestiment indicat, en el temps especificat de resistència al foc.

2.3.2.3.- Fletxes

Referències:

Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el
valor pèssim de la fletxa.
L.: Distància entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els
nusos extrems del grup de fletxa.

Fletxes

Grup

Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy

Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz

Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy

Fletxa activa absoluta xz
Fletxa activa relativa xz

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

N1/N3
0.750 0.02 0.250 0.03 0.750 0.00 0.250 0.05

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.500 L/(>1000)

N3/N5
2.708 0.83 2.708 0.24 2.708 1.56 1.042 0.14

2.708 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 1.042 L/(>1000)

N6/N9
2.708 0.28 3.958 0.08 2.708 0.56 1.042 0.02

4.375 L/(>1000) 3.958 L/(>1000) 4.375 L/(>1000) 0.417 L/(>1000)

N3/N6
1.539 0.12 0.962 0.08 1.539 0.22 0.962 0.15

1.539 L/(>1000) 0.962 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 0.962 L/(>1000)

N5/N6
1.539 0.15 1.154 0.02 1.539 0.28 1.539 0.02

1.539 L/(>1000) 2.308 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 2.116 L/(>1000)

N5/N8
1.346 0.17 1.539 0.06 1.539 0.28 0.962 0.00

1.346 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.346 L/(>1000) 0.962 L/(>1000)

N5/N7
0.500 0.03 0.250 0.00 0.500 0.05 0.250 0.00

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N23/N3
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00

0.100 L/(>1000) - L/(>1000) 0.100 L/(>1000) - L/(>1000)

N16/N24
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00

0.100 L/(>1000) - L/(>1000) 0.100 L/(>1000) - L/(>1000)

N3/N16
4.776 0.46 38.460 0.14 4.776 0.88 38.209 0.01

35.444 L/809.5 38.460 L/(>1000) 35.444 L/809.9 35.444 L/(>1000)

N2/N4
2.143 0.08 2.143 0.08 2.357 0.07 0.643 0.07

2.143 L/(>1000) 2.143 L/(>1000) 2.357 L/(>1000) 2.357 L/(>1000)
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Fletxes

Grup

Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy

Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz

Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy

Fletxa activa absoluta xz
Fletxa activa relativa xz

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

N4/N6
0.250 0.02 0.250 0.01 0.750 0.02 0.250 0.00

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N25/N27
0.750 0.01 0.250 0.03 0.750 0.00 0.250 0.05

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N27/N29
2.708 0.81 2.708 0.37 2.708 1.61 0.833 0.12

3.333 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 3.333 L/(>1000) 0.833 L/(>1000)

N30/N33
2.708 0.27 3.958 0.08 2.708 0.53 1.875 0.03

4.583 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 4.583 L/(>1000) 1.250 L/(>1000)

N27/N30
1.346 0.09 1.346 0.08 1.539 0.16 0.962 0.13

1.346 L/(>1000) 0.769 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 0.769 L/(>1000)

N29/N30
1.539 0.19 2.116 0.02 1.539 0.37 1.539 0.02

1.539 L/(>1000) 2.308 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000)

N29/N32
1.539 0.22 1.539 0.06 1.539 0.43 0.962 0.00

1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 0.962 L/(>1000)

N29/N31
0.500 0.03 0.250 0.01 0.500 0.05 0.250 0.00

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N26/N28
2.143 0.09 2.357 0.05 2.357 0.06 0.643 0.06

2.143 L/(>1000) 2.357 L/(>1000) 2.357 L/(>1000) 2.143 L/(>1000)

N28/N30
0.250 0.02 0.500 0.01 0.750 0.02 0.750 0.00

0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000)

N34/N36
0.500 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.01

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N36/N38
2.708 0.76 2.500 0.34 2.708 1.50 2.708 0.05

2.708 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 2.708 L/(>1000)

N39/N42
2.708 0.27 3.958 0.07 2.708 0.54 1.875 0.03

4.583 L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 4.583 L/(>1000) 0.833 L/(>1000)

N36/N39
1.346 0.08 1.731 0.04 1.346 0.16 0.769 0.02

1.346 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.346 L/(>1000) 0.769 L/(>1000)

N38/N39
1.539 0.18 2.116 0.03 1.539 0.35 1.539 0.01

1.539 L/(>1000) 2.116 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N38/N41
1.539 0.22 1.539 0.06 1.539 0.43 1.154 0.00

1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N38/N40
0.500 0.03 0.250 0.01 0.500 0.07 0.250 0.00

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N35/N37
1.929 0.08 0.643 0.03 0.857 0.01 0.643 0.07

1.929 L/(>1000) 2.357 L/(>1000) 0.214 L/(>1000) 0.643 L/(>1000)

N37/N39
0.750 0.01 0.250 0.00 0.750 0.02 0.250 0.00

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N43/N45
0.750 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.01

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N45/N47
2.708 0.74 2.500 0.33 2.708 1.48 2.708 0.04

1.042 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 2.708 L/(>1000)

N48/N51
2.708 0.27 3.958 0.07 2.708 0.54 1.875 0.02

4.583 L/(>1000) 4.167 L/(>1000) 4.583 L/(>1000) 1.042 L/(>1000)

N45/N48
1.346 0.08 1.731 0.04 1.346 0.16 0.769 0.02

1.346 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.346 L/(>1000) 0.769 L/(>1000)

N47/N48
1.539 0.17 2.116 0.03 1.539 0.34 1.539 0.01

1.539 L/(>1000) 2.116 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N47/N50
1.539 0.21 1.539 0.06 1.539 0.42 1.154 0.00

1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N47/N49
0.500 0.03 0.250 0.01 0.500 0.07 0.250 0.00

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N44/N46
1.929 0.08 0.643 0.03 0.857 0.01 0.643 0.07

1.929 L/(>1000) 0.643 L/(>1000) 0.214 L/(>1000) 0.643 L/(>1000)
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Fletxes

Grup

Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy

Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz

Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy

Fletxa activa absoluta xz
Fletxa activa relativa xz

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

N46/N48
0.750 0.01 0.250 0.00 0.750 0.02 0.250 0.00

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N52/N54
0.250 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.01

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N54/N56
2.708 0.74 2.500 0.32 2.708 1.48 2.708 0.03

2.708 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 2.708 L/(>1000)

N57/N60
2.708 0.27 3.958 0.07 2.708 0.54 1.875 0.02

4.583 L/(>1000) 4.167 L/(>1000) 4.583 L/(>1000) 1.042 L/(>1000)

N54/N57
1.346 0.08 1.731 0.04 1.346 0.16 0.962 0.02

1.346 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.346 L/(>1000) 0.962 L/(>1000)

N56/N57
1.539 0.17 2.116 0.03 1.539 0.34 1.539 0.01

1.539 L/(>1000) 2.116 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 2.308 L/(>1000)

N56/N59
1.539 0.21 1.539 0.06 1.539 0.42 1.154 0.00

1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N56/N58
0.500 0.03 0.250 0.01 0.500 0.07 0.250 0.00

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N53/N55
2.143 0.08 0.643 0.03 0.857 0.01 0.643 0.07

2.143 L/(>1000) 0.643 L/(>1000) 0.214 L/(>1000) 0.643 L/(>1000)

N55/N57
0.750 0.01 0.250 0.00 0.750 0.02 0.250 0.00

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N61/N63
0.250 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.01

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N63/N65
2.708 0.74 2.500 0.32 2.708 1.47 2.708 0.03

2.708 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 2.708 L/(>1000)

N66/N69
2.708 0.27 3.958 0.07 2.708 0.54 1.875 0.02

4.583 L/(>1000) 4.167 L/(>1000) 4.583 L/(>1000) 1.042 L/(>1000)

N63/N66
1.346 0.08 1.731 0.04 1.346 0.16 0.962 0.02

1.346 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.346 L/(>1000) 0.962 L/(>1000)

N65/N66
1.539 0.17 2.116 0.03 1.539 0.34 1.539 0.01

1.539 L/(>1000) 2.116 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.923 L/(>1000)

N65/N68
1.539 0.21 1.539 0.06 1.539 0.42 1.154 0.00

1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N65/N67
0.500 0.03 0.250 0.01 0.500 0.07 0.250 0.00

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N62/N64
2.143 0.08 0.643 0.03 0.857 0.01 0.643 0.07

2.143 L/(>1000) 0.643 L/(>1000) 0.214 L/(>1000) 0.643 L/(>1000)

N64/N66
0.750 0.01 0.250 0.00 0.750 0.02 0.250 0.00

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N70/N10
0.250 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.01

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N10/N73
2.708 0.74 2.500 0.32 2.708 1.48 2.708 0.03

2.708 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 2.708 L/(>1000)

N74/N77
2.708 0.27 3.958 0.07 2.708 0.54 1.875 0.02

4.583 L/(>1000) 4.167 L/(>1000) 4.583 L/(>1000) 1.042 L/(>1000)

N10/N74
1.346 0.08 1.731 0.04 1.346 0.16 0.962 0.02

2.500 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 0.962 L/(>1000)

N73/N74
1.539 0.17 2.116 0.03 1.539 0.34 1.539 0.01

1.539 L/(>1000) 2.116 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 2.308 L/(>1000)

N73/N76
1.539 0.21 1.539 0.06 1.539 0.42 1.154 0.00

1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N73/N75
0.500 0.03 0.250 0.01 0.500 0.07 0.250 0.00

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N71/N72
2.143 0.08 0.643 0.03 0.857 0.01 0.643 0.07

2.143 L/(>1000) 0.643 L/(>1000) 0.214 L/(>1000) 0.643 L/(>1000)
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Fletxes

Grup

Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy

Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz

Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy

Fletxa activa absoluta xz
Fletxa activa relativa xz

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

N72/N74
0.750 0.01 0.250 0.00 0.750 0.02 0.250 0.00

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N78/N11
0.750 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.01

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N11/N81
2.708 0.74 2.500 0.33 2.708 1.48 2.708 0.04

1.042 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 1.042 L/(>1000) 2.708 L/(>1000)

N82/N85
2.708 0.27 3.958 0.07 2.708 0.54 1.875 0.02

4.583 L/(>1000) 4.167 L/(>1000) 4.583 L/(>1000) 1.042 L/(>1000)

N11/N82
1.346 0.08 1.731 0.04 1.346 0.16 0.769 0.02

1.346 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.346 L/(>1000) 0.769 L/(>1000)

N81/N82
1.539 0.17 2.116 0.03 1.539 0.34 1.539 0.01

1.539 L/(>1000) 2.116 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N81/N84
1.539 0.21 1.539 0.06 1.539 0.42 1.154 0.00

1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N81/N83
0.500 0.03 0.250 0.01 0.500 0.07 0.250 0.00

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N79/N80
1.929 0.08 0.643 0.03 0.857 0.01 0.643 0.07

1.929 L/(>1000) 0.643 L/(>1000) 0.214 L/(>1000) 0.643 L/(>1000)

N80/N82
0.750 0.01 0.250 0.00 0.750 0.02 0.250 0.00

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N86/N12
0.500 0.00 0.250 0.01 0.250 0.00 0.250 0.01

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N12/N89
2.708 0.76 2.500 0.34 2.708 1.50 2.708 0.05

2.708 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 2.708 L/(>1000)

N90/N93
2.708 0.27 3.958 0.07 2.708 0.54 1.875 0.03

4.583 L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 4.583 L/(>1000) 0.833 L/(>1000)

N12/N90
1.346 0.08 1.731 0.04 1.346 0.16 0.769 0.02

1.346 L/(>1000) 1.731 L/(>1000) 1.346 L/(>1000) 0.769 L/(>1000)

N89/N90
1.539 0.18 2.116 0.03 1.539 0.35 1.539 0.01

1.539 L/(>1000) 2.116 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N89/N92
1.539 0.22 1.539 0.06 1.539 0.43 1.154 0.00

1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N89/N91
0.500 0.03 0.250 0.01 0.500 0.07 0.250 0.00

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N87/N88
1.929 0.08 0.643 0.03 0.857 0.01 0.643 0.07

1.929 L/(>1000) 2.357 L/(>1000) 0.214 L/(>1000) 0.643 L/(>1000)

N88/N90
0.750 0.01 0.250 0.00 0.750 0.02 0.250 0.00

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N94/N13
0.750 0.01 0.250 0.03 0.750 0.00 0.250 0.05

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N13/N97
2.708 0.81 2.708 0.37 2.708 1.61 0.833 0.12

3.333 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 3.333 L/(>1000) 0.833 L/(>1000)

N98/N101
2.708 0.27 3.958 0.08 2.708 0.53 1.875 0.03

4.583 L/(>1000) 4.167 L/(>1000) 4.583 L/(>1000) 1.458 L/(>1000)

N13/N98
1.346 0.09 1.346 0.08 1.539 0.16 0.962 0.13

1.346 L/(>1000) 0.769 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 0.769 L/(>1000)

N97/N98
1.539 0.19 2.116 0.02 1.539 0.37 1.539 0.02

1.539 L/(>1000) 2.308 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000)

N97/N100
1.539 0.22 1.539 0.06 1.539 0.43 0.962 0.00

1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 0.962 L/(>1000)

N97/N99
0.500 0.03 0.250 0.01 0.500 0.05 0.250 0.00

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N95/N96
2.143 0.09 2.357 0.05 2.357 0.06 0.643 0.06

2.143 L/(>1000) 2.357 L/(>1000) 2.357 L/(>1000) 2.143 L/(>1000)
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Fletxes

Grup

Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy

Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz

Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy

Fletxa activa absoluta xz
Fletxa activa relativa xz

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

N96/N98
0.250 0.02 0.500 0.01 0.750 0.02 0.750 0.00

0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000)

N14/N16
0.750 0.02 0.250 0.03 0.750 0.00 0.250 0.06

0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N16/N18
2.708 0.84 2.708 0.24 2.708 1.56 1.042 0.14

2.708 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 2.708 L/(>1000) 1.042 L/(>1000)

N19/N22
2.708 0.28 3.958 0.08 2.708 0.56 1.042 0.02

4.375 L/(>1000) 3.958 L/(>1000) 4.375 L/(>1000) 0.417 L/(>1000)

N16/N19
1.539 0.13 0.962 0.08 1.539 0.22 0.962 0.15

1.539 L/(>1000) 0.962 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.154 L/(>1000)

N18/N19
1.539 0.15 1.154 0.02 1.539 0.28 1.539 0.02

1.539 L/(>1000) 2.308 L/(>1000) 1.346 L/(>1000) 2.116 L/(>1000)

N18/N21
1.346 0.17 1.539 0.06 1.539 0.28 0.962 0.00

1.346 L/(>1000) 1.539 L/(>1000) 1.346 L/(>1000) 0.962 L/(>1000)

N18/N20
0.500 0.03 0.250 0.00 0.500 0.05 0.250 0.00

0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.500 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N15/N17
2.143 0.08 2.143 0.08 2.357 0.07 0.643 0.07

2.143 L/(>1000) 2.143 L/(>1000) 2.357 L/(>1000) 2.357 L/(>1000)

N17/N19
0.250 0.02 0.250 0.01 0.750 0.02 0.250 0.00

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N102/N4
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00

0.100 L/(>1000) - L/(>1000) 0.100 L/(>1000) - L/(>1000)

N4/N17
35.695 0.54 1.760 0.16 35.695 1.06 39.215 0.03

2.765 L/(>1000) 1.760 L/(>1000) 2.765 L/(>1000) 39.215 L/(>1000)

N17/N103
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00

0.100 L/(>1000) - L/(>1000) 0.100 L/(>1000) - L/(>1000)

N104/N6
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00

0.100 L/(>1000) - L/(>1000) 0.100 L/(>1000) - L/(>1000)

N6/N19
4.776 0.59 2.011 0.09 4.776 1.07 20.110 0.03

38.460 L/(>1000) 2.011 L/(>1000) 38.460 L/(>1000) 20.110 L/(>1000)

N19/N105
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00

0.100 L/(>1000) - L/(>1000) 0.100 L/(>1000) - L/(>1000)

N106/N7
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00

0.100 L/(>1000) - L/(>1000) 0.100 L/(>1000) - L/(>1000)

N7/N20
4.776 0.62 34.438 0.35 4.776 1.11 20.110 0.14

6.787 L/(>1000) 34.438 L/(>1000) 6.787 L/(>1000) 20.110 L/(>1000)

N20/N107
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00

0.100 L/(>1000) - L/(>1000) 0.100 L/(>1000) - L/(>1000)

N108/N8
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00

0.100 L/(>1000) - L/(>1000) 0.100 L/(>1000) - L/(>1000)

N8/N21
4.776 0.60 5.530 0.66 4.776 1.05 20.110 0.31

20.613 L/(>1000) 5.530 L/(>1000) 20.613 L/(>1000) 20.110 L/(>1000)

N21/N109
0.100 0.00 0.100 0.00 0.100 0.00 0.000 0.00

0.100 L/(>1000) - L/(>1000) 0.100 L/(>1000) - L/(>1000)

N25/N3
2.072 0.24 2.072 0.39 2.072 0.12 2.849 0.01

2.072 L/(>1000) 2.072 L/(>1000) 2.072 L/(>1000) 2.849 L/(>1000)

N1/N27
2.072 0.26 2.072 0.36 2.072 0.11 2.849 0.00

2.072 L/(>1000) 2.072 L/(>1000) 2.072 L/(>1000) 2.849 L/(>1000)

N94/N16
2.072 0.27 2.072 0.39 2.072 0.12 2.849 0.01

2.072 L/(>1000) 2.072 L/(>1000) 2.072 L/(>1000) 2.849 L/(>1000)

N14/N13
2.072 0.23 2.072 0.36 2.072 0.11 2.849 0.00

2.072 L/(>1000) 2.072 L/(>1000) 1.813 L/(>1000) 2.849 L/(>1000)

N3/N28
2.368 0.31 2.072 0.47 2.960 0.22 1.480 0.11

2.368 L/(>1000) 2.072 L/(>1000) 3.256 L/(>1000) 1.480 L/(>1000)
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Fletxes

Grup

Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy

Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz

Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy

Fletxa activa absoluta xz
Fletxa activa relativa xz

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

N4/N27
2.072 0.35 2.368 0.48 1.776 0.29 3.552 0.09

1.776 L/(>1000) 2.368 L/(>1000) 1.776 L/(>1000) 3.552 L/(>1000)

N13/N17
2.664 0.34 2.368 0.48 2.960 0.29 1.184 0.09

2.960 L/(>1000) 2.368 L/(>1000) 2.960 L/(>1000) 1.184 L/(>1000)

N96/N16
2.368 0.33 2.664 0.48 1.776 0.22 3.256 0.11

2.368 L/(>1000) 2.664 L/(>1000) 1.776 L/(>1000) 3.256 L/(>1000)

2.4.- Plaques d'ancoratge

2.4.1.- Descripció

Descripció

Referència Placa base Disposició Rigiditzadors Perns

N2,N15,N26,N35,
N44,N53,N62,
N71,N79,N87,
N95

Ample X: 350 mm
Ample Y: 350 mm
Gruix: 12 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral.lels X: -
Paral.lels Y: -

4Ø16 mm L=30 cm
Ganxo a 180 graus

N34,N43,N52,
N61,N70,N78,
N86

Ample X: 600 mm
Ample Y: 900 mm
Gruix: 35 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral.lels X: -
Paral.lels Y: -

4Ø30 mm L=35 cm
Ganxo a 180 graus

2.4.2.- Amidament plaques d'ancortage

Pilars Acer Pes kp Totals kp

N2, N15, N26, N35, N44,
N53, N62, N71, N79, N87,
N95

 
 
 Fe 360 

 
 
11 x 11.54

N34, N43, N52, N61, N70,
N78, N86

 
 Fe 360 

 
7 x 148.37

1165.49

Totals 1165.49

2.4.3.- Amidament perns plaques d'ancortage

Pilars Perns Acer Longitud m Pes kp Totals m Totals kp

N2, N15, N26, N35, N44,
N53, N62, N71, N79, N87,
N95

 
 
44Ø16 mm L=53 cm

 
 
A-4t (llis)

 
 
44 x 0.53

 
 
44 x 0.84

N34, N43, N52, N61, N70,
N78, N86

 
28Ø30 mm L=78 cm

 
A-4t (llis)

 
28 x 0.78

 
28 x 4.32

  45.13 157.70

Totals 45.13 157.70
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2.4.4.- Comprovació de les plaques d'ancoratge

Referència: N2

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.004 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 3.78084 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 343.753 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 343.713 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 343.707 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 343.747 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1566.33 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1566.33 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1566.33 Compleix

    - Avall: Calculat: 1566.33 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N15

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
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Referència: N15

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.004 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 3.82651 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 344.515 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 344.459 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 344.51 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 344.453 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1562.89 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1562.89 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1562.89 Compleix

    - Avall: Calculat: 1562.89 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N26

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.005 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix
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Referència: N26

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 4.02463 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 526.432 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 526.379 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 526.447 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 526.394 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1022.66 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1022.66 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1022.66 Compleix

    - Avall: Calculat: 1022.66 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N34

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 461 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.176 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 3.69 Tn
Calculat: 0.009 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.189 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 10.98 Tn
Calculat: 0.159 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 28.2657 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 50.306 Tn
Calculat: 0.009 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 29.4153 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 29.4153 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 82.9223 kp/cm² Compleix
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Referència: N34

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

    - Avall: Calculat: 82.9224 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 19297.5 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 19297.5 Compleix

    - Amunt: Calculat: 3817.74 Compleix

    - Avall: Calculat: 3817.74 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N35

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.004 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 3.78262 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 513.121 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 513.127 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 513.159 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 513.152 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1049.12 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1049.12 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1049.12 Compleix

    - Avall: Calculat: 1049.12 Compleix
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Referència: N35

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N43

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 461 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.158 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 3.69 Tn
Calculat: 0.008 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.17 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 10.98 Tn
Calculat: 0.143 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 25.4254 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 50.306 Tn
Calculat: 0.008 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 26.4585 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 26.4585 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 74.5817 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 74.5816 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 21450.2 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 21450.2 Compleix

    - Amunt: Calculat: 4243.61 Compleix

    - Avall: Calculat: 4243.61 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: N44

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.004 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 3.76429 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 507.788 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 507.789 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 507.82 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 507.821 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1060.13 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1060.13 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1060.13 Compleix

    - Avall: Calculat: 1060.13 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N52

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 461 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
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Referència: N52

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

    - Tracció: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.159 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 3.69 Tn
Calculat: 0.007 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.169 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 10.98 Tn
Calculat: 0.143 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 25.4581 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 50.306 Tn
Calculat: 0.007 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 26.4899 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 26.4899 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 74.663 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 74.663 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 21421.8 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 21421.8 Compleix

    - Amunt: Calculat: 4238 Compleix

    - Avall: Calculat: 4238 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N53

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.004 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix
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Referència: N53

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 3.78327 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 506.565 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 506.564 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 506.596 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 506.598 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1062.69 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1062.69 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1062.69 Compleix

    - Avall: Calculat: 1062.69 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N61

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 461 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.159 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 3.69 Tn
Calculat: 0.007 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.169 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 10.98 Tn
Calculat: 0.143 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 25.4378 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 50.306 Tn
Calculat: 0.007 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 26.4684 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 26.4684 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 74.6017 kp/cm² Compleix
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Referència: N61

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

    - Avall: Calculat: 74.6017 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 21439 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 21439 Compleix

    - Amunt: Calculat: 4241.38 Compleix

    - Avall: Calculat: 4241.38 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N62

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.004 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 3.78157 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 507.689 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 507.688 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 507.721 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 507.722 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1060.34 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1060.34 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1060.34 Compleix

    - Avall: Calculat: 1060.34 Compleix
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Referència: N62

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N70

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 461 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.159 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 3.69 Tn
Calculat: 0.007 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.169 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 10.98 Tn
Calculat: 0.143 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 25.4655 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 50.306 Tn
Calculat: 0.007 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 26.4977 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 26.4977 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 74.6851 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 74.6851 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 21415.6 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 21415.6 Compleix

    - Amunt: Calculat: 4236.77 Compleix

    - Avall: Calculat: 4236.77 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: N71

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.004 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 3.77323 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 506.863 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 506.862 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 506.895 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 506.895 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1062.07 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1062.07 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1062.07 Compleix

    - Avall: Calculat: 1062.07 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N78

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 461 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
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Referència: N78

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

    - Tracció: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.158 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 3.69 Tn
Calculat: 0.008 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.17 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 10.98 Tn
Calculat: 0.143 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 25.4324 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 50.306 Tn
Calculat: 0.008 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 26.4658 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 26.4658 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 74.6025 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 74.6025 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 21444.3 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 21444.3 Compleix

    - Amunt: Calculat: 4242.44 Compleix

    - Avall: Calculat: 4242.44 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N79

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.004 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix
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Referència: N79

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 3.77385 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 507.469 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 507.47 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 507.502 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 507.501 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1060.8 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1060.8 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1060.8 Compleix

    - Avall: Calculat: 1060.8 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N86

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 461 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 35 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.176 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 3.69 Tn
Calculat: 0.009 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 5.271 Tn
Calculat: 0.189 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 10.98 Tn
Calculat: 0.158 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 28.2446 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 50.306 Tn
Calculat: 0.009 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 29.3934 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 29.3934 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 82.8608 kp/cm² Compleix
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Referència: N86

 -Placa base:  Ample X: 600 mm Ample Y: 900 mm Gruix: 35 mm
 -Perns:  4Ø30 mm L=35 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

    - Avall: Calculat: 82.8609 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 19311.7 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 19311.7 Compleix

    - Amunt: Calculat: 3820.53 Compleix

    - Avall: Calculat: 3820.53 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N87

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.004 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 3.76835 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 513.449 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 513.458 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 513.48 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 513.489 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1048.45 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1048.45 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1048.45 Compleix

    - Avall: Calculat: 1048.45 Compleix
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Referència: N87

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N95

 -Placa base:  Ample X: 350 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø16 mm L=30 cm Ganxo a 180 graus
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 270 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 32 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 1.687 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 2.41 Tn
Calculat: 0.005 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.073 Tn
Calculat: 0 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 2446.48 kp/cm²
Calculat: 3.97936 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 9.199 Tn
Calculat: 0.003 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2395.51 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 525.533 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 525.498 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 525.512 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 525.548 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 1024.4 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 1024.4 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1024.4 Compleix

    - Avall: Calculat: 1024.4 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2395.51 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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ANNEX 7 
 

ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

1.  DESCRIPCIÓ DE L’ENLLUMENAT 

Per al sistema d’enllumenat s’han definit 8 línies d’enllumenat amb tres tipus de làmpades. 

 

Línia 1 - C/ Anselm Clavé      13 làmpades de 150 w 

Línia 2 – Camí perimetral     18 làmpades de 100 w 

Línia 3 – Enllumenat zona sauló    4 làmpades de 100 w 

Línia 4 – Línia Graderia      7 làmpades de 100 w 

Línia 5 – Enllumenat zona infantil    5 làmpades de 100 w 

Línia 6 – Zona Petanca      4 làmpades de 100 w 

Línia 7 – Pàrquing Autobusos     4 làmpades de 150 w 

Línia 8 – Camp de Futbol     24 focus de 2.000 w 

 

Les làmpades de 100 w es col·locaran a 4 metres d’alçada, les de 150 w a 8 m i les dels camps de futbol 

en torres troncocòniques de 18 metres d’alçada i amb base de formigó.  

 

2. COMPROVACIÓ DE L’ENLLUMENAT ESCOLLIT 

Ha de complir uns paràmetres mínims de il·luminàncies corresponent a 20lux (coeficient d’uniformitat mig 

de 0.50 i extrem de 0.25) i 1cd/m2 (coeficient d’uniformitat global de 0.40 i longitudinal de 0.50) . 

 

Es presenten a continuació la justificació dels càlculs realitzats i els resultats obtinguts. 

 

3. ESTUDI ENLLUMENAT CAMP DE FUTBOL DEL NUCLI ANTIC DE STA. MARGARIDA DE 
MONTBUI 
 

3.1 Informació Àrea     
       

Superfí

cie 

Dimensions 

[m] 

Angle 

[º] 
Color 

Coeficient 

reflexió 

Llum mitja 

[lux] 

Lluminància 

mitja[cd/m2] 

Sòl 
105.00x68.0

0 
Pla 

RGB=200,200

,200 
65% 149 30.84 

       

Dimensions paral·lelopípede que inclou 

l'àrea[m]:  

105.00x68.00x

0.00  

Reixeta punts de mesura del  direcció X 4.17- Y 2.78 
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paral·lelopípede[m]: 

Potència específica del pla de treball[W/m2]:  4.800  

Potència específica d'il·luminació del pla de 

treball[W/(m2·100lux)]: 3.220  

Potència total[kW]:    24.000  

 

 
 
4. ESTUDI LLUMINÀRIES CAMP DE FUTBOL DEL NUCLI ANTIC DE STA. MARGARIDA DE 
MONTBUI 
 

 
4.2  Informació Bombetes     
       

Ref. Bombetes Tipus Codi Fluxe[lm] Potència 
[W] Color[ºK] N. 

LMP-A 
Vmh-

2000W/T 
Vmh-

2000W/T/380V 210000 2000 4000 12 
 

 
 

3.2 Paràmetres de qualitat de l'instal·lació      

        

   Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig 

Mín/M

àx 

Mig/M

ax 

Pla de  

treball(h=0.00

m) 

Iluminància 

Horitzontal (E) 149 lux 93 lux 

205 

lux 0.63 0.45 0.73 

   Sòl 

Iluminància 

Horitzontal (E) 149 lux 93 lux 

205 

lux 0.63 0.45 0.73 

        

        

    Tipus de càlcul Només  Dir.     

4.1 Informació Lluminària/Assajos    
       

Ref. Línia Nom lluminària  
(nom assaig) 

Codi 
lluminària 

(codi 
assaig) 

Lluminària 
N. 

Ref. 
Bomb. 

Bombetes 
N. 

A PHR-2000 

PHR-2000 Vmh 
2000W   

(PHR-2000/D VMH 
2000 W-T) 

316.181 
(391-5281 

(/D)) 
12 LMP-

A 1 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1. Criteris de càlcul 
 
 El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) exigeix que les seccions d’un conductor es 

calculin per: 

 

-Escalfament 

-Caiguda de tensió 

 

 Un cop calculades per ambdós conceptes, es tria la major que n’hagi resultat. En el aquest cas, 

es calcula la secció per tres mètodes. En primer lloc, per escalfament. En segon lloc, per caiguda de 

tensió, emprant per això el mètode dels moments elèctrics. Al aplicar-ho, es prenen com a valors màxims 

permesos de caiguda de tensió el 3% per enllumenat i el 5% per força. En tercer i darrer lloc, també per 

caiguda de tensió, però tenint en compte en aquesta ocasió la màxima caiguda permesa pel tram 

estudiat. S’adoptarà la secció major resultant. 

 

 

2. Càlcul de la secció per escalfament 
 
Consisteix en trobar la intensitat de corrent que circula per la línia, utilitzant les expressions de: 

 

-Distribució monofàsica. 

 

-Distribució trifàsica: 

 

S’aplica pel càlcul per calentament el que hi ha exposat a la norma UNE 20.460-94/5-523. La intensitat 

màxima que ha de circular per un cable per a que aquest no es deteriori ve marcat per les taules 52-C1 a  

52-C14, i 52-N1. En funció  del mètode d’instal·lació adoptat de la taula 52-B2, es determina el mètode 

de referència segons 52-B1, que en funció del tipus de cable indica la taula d’intensitats màximes a 

utilitzar. 

 

 La intensitat màxima admissible es veu afectada per una sèrie de factors com son la temperatura 

ambient, l’agrupació de diversos cables, la exposició al sol, etc. Que generalment redueixen el seu valor. 

El factor per temperatura ambient el trobem a partir de les taules 52-D1 i 52-N2. El factor d’agrupament, 

de les taules 52-E1, 52-N3, 52-N4 A i 52-N4 B. Si el cable està exposat al sol, o bé, es tracta d’un cable 

amb aïllament mineral, nu i accessible, s’aplica directament 0’9. Si es tracta d’una instal·lació enterrada 

sota tub, s’aplica un  0’8 als valors de la taula 52-N1. 

 

 Pel càlcul de la secció, es divideix la intensitat de càlcul pel producte de tots els factors 

correctors, i es busca a la taula la secció corresponent pel valor resultant. Per a determinar la intensitat 
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màxima admissible del cable, cal buscar a la mateixa taula la intensitat per la secció adoptada i 

multiplicar-la pel producte dels factors correctors. 

3. Mètode dels moments elèctrics 

 Tenint en compte que la tipologia de la instal·lació es en arbre, es tracta de calcular la longitud 

virtual de cada tram de l’arbre, i obtenir la secció resultant per la caiguda de la tensió permesa des de 

aquest tram, que s’anirà reduint conforme s’avança a la instal·lació, fins als receptors més desfavorables. 

 

4. DEMANDA DE POTÈNCIA 

 

4.1 Potència instal·lada 

1.1.  LÍNIA 1 – C/ Anselm Clavé 

 

  -FOCUS L1-1            150w 

  -FOCUS L1-2            150w  

  -FOCUS L1-3            150w 

  -FOCUS L1-4            150w 

  -FOCUS L1-5            150w 

  -FOCUS L1-6            150w 

  -FOCUS L1-7            150w 

  -FOCUS L1-8            150w 

  -FOCUS L1-9            150w 

  -FOCUS L1-10            150w 

  -FOCUS L1-11            150w 

  -FOCUS L1-12            150w 

  -FOCUS L1-13            150w 

 

   Subtotal      1.950,00w 

 

1.2.  LÍNIA 2 – Camí perimetral 

 

  -FOCUS L2-1            100w  

  -FOCUS L2-2            100w  

  -FOCUS L2-3            100w  

  -FOCUS L2-4            100w  

  -FOCUS L2-5            100w  

  -FOCUS L2-6            100w  

  -FOCUS L2-7            100w  
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  -FOCUS L2-8     100w  

  -FOCUS L2-9     100w  

  -FOCUS L2-10     100w  

  -FOCUS L2-11     100w  

  -FOCUS L2-12     100w  

  -FOCUS L2-13     100w  

  -FOCUS L2-14     100w  

  -FOCUS L2-15     100w  

  -FOCUS L2-16     100w  

  -FOCUS L2-17     100w  

  -FOCUS L2-18     100w  

 

   Subtotal      1.800,00w 

 

1.3.  LÍNIA 3 – Enllumenat zona sauló 

 

  -FOCUS L3-1            100w  

  -FOCUS L3-2            100w  

  -FOCUS L3-3            100w  

  -FOCUS L3-4            100w  

 

   Subtotal      400,00w 

 

1.4.  LÍNIA 4 – Línia Graderia 

 

  -FOCUS L4-1            100w  

  -FOCUS L4-2            100w  

  -FOCUS L4-3            100w  

  -FOCUS L4-4            100w  

  -FOCUS L4-5            100w  

  -FOCUS L4-6            100w  

  -FOCUS L4-7            100w  

 

   Subtotal      700,00w 

 

1.5.  LÍNIA 5 – Línia Zona Infantil 

 

  -FOCUS L5-1            100w  

  -FOCUS L5-2            100w  
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  -FOCUS L5-3            100w  

  -FOCUS L5-4            100w  

  -FOCUS L5-5            100w  

 

   Subtotal      500,00w 

 

1.6.  LÍNIA 6 – Línia Zona Petanca 

 

  -FOCUS L6-1            100w  

  -FOCUS L6-2            100w  

  -FOCUS L6-3            100w  

  -FOCUS L6-4            100w  

 

   Subtotal      400,00w 

 
LÍNIA 7 – Línia Aparcament Autobusos 

 

  -FOCUS L7-1            150w  

  -FOCUS L7-2            150w  

  -FOCUS L7-3            150w  

  -FOCUS L7-4            150w  

 

   Subtotal      600,00w 

 

1.8 LÍNIA 8 -  Camps de Futbol 

  

  -FOCUS 1 TORRE 1    2.000,00w 

  -FOCUS 2 TORRE 1    2.000,00w 

  -FOCUS 3 TORRE 1    2.000,00w 

  -FOCUS 4 TORRE 1    2.000,00w 

  -FOCUS 5 TORRE 1    2.000,00w 

  -FOCUS 6 TORRE 1    2.000,00w 

  -FOCUS 1 TORRE 2    2.000,00w 

  -FOCUS 2 TORRE 2    2.000,00w 

  -FOCUS 3 TORRE 2    2.000,00w 

  -FOCUS 4 TORRE 2    2.000,00w 

  -FOCUS 5 TORRE 2    2.000,00w 

  -FOCUS 6 TORRE 2    2.000,00w 

  -FOCUS 1 TORRE 3    2.000,00w 
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  -FOCUS 2 TORRE 3    2.000,00w 

  -FOCUS 3 TORRE 3    2.000,00w 

  -FOCUS 4 TORRE 3    2.000,00w 

  -FOCUS 5 TORRE 3    2.000,00w 

  -FOCUS 6 TORRE 3    2.000,00w 

  -FOCUS 1 TORRE 4    2.000,00w 

  -FOCUS 2 TORRE 4    2.000,00w 

  -FOCUS 3 TORRE 4    2.000,00w 

  -FOCUS 4 TORRE 4    2.000,00w 

  -FOCUS 5 TORRE 4    2.000,00w 

  -FOCUS 6 TORRE 4    2.000,00w 

 

 

   Subtotal       48.000,00w 

 

 Total       54.350,00w 
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ANNEX 8 
 

APARCAMENTS 

1. INTRODUCCIÓ 

A la nova zona esportiva es construirà una nova zona d’aparcament destinada a autobusos, donant així 

capacitat d’estacionament a 5 autobusos de tal manera que el nucli antic de Santa Margarida de Montbui 

podrà beneficiar-se d’aquesta instal·lació per a futurs esdeveniments esportius o sortides escolars. 

 

També es condicionarà l’àrea d’aparcament de davant del club de tennis Les Moreres, asfaltant la zona 

millorant el drenatge superficial i ordenant l’espai de places de vehicles, dotant les places convenient per 

Persones amb Mobilitat Reduïda. 

1.1. Aparcament d’autobusos 

L’àrea destinada a aparcament d’autobusos es troba a la zona sud-est dels terrenys, a l’entrada del 

poble, és de planta rectangular i els costats mesuren 43,4 x 31,3 m. 

 

Per fer els càlculs d’espai i de dimensionament de les places, s’ha considerat un vehicle tipus Irizar PB 

15-3.7, amb unes dimensions de 14,98x2,55m 

 

 

Finalment, per garantir la comoditat en les maniobres d’estacionament i desestacionament,  l’aparcament 

tindrà un espai de 5 places de 3,3 x 16,5 m, és a dir, 54,45 m2 / plaça. 

 

     Planta aparcament busos 
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1.2. Aparcament d’automòbils 

La zona prevista per aparcament d’automòbils s’emplaça a la superfície compresa entre el carrer Anselm 

Clavé i el límit del Club de Tennis Les Moreres. Es tracta d’un espai de 102,20 metres de longitud per 

12,90 metres d’amplada. 

Davant la inexistència de normativa per dimensionar aparcament s’ha pres com a base de partida aquells 

criteris expressats a la Norma d’Aparcament de Madrid, també vàlida pel municipi de Santa Margarida de 

Montbui. 

 

D’aquesta manera, segons la norma, es garanteix la distància de maniobrabilitat quedant 6,4 metres 

lliures entre les places d’aparcament i la zona de circulació dels vehicles, al carrer Anselm Clavé. 

 

Del repartiment de places en resulten les següents places: 

• 37 places per cotxe gran. Dimensions 2,4 x 5 m 

• 2 places per PMR. Dimensions 3,3 x 5 m 

 

 

 Planta aparcament automòbils 
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ANNEX 9 
 

PLUVIOMETRIA I SISTEMES DE DRENATGE 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

El sistema de col·lectors de pluvials es basa en la captació i intercepció de les aigües de pluja que 

flueixen a través de la Zona Esportiva. Aquestes aigües d’escolament es recolliran en embornals, reixes 

interceptores i canals de formigó polímer, es canalitzarà l’aigua per col·lectors de PEAD. Aquests 

col·lectors aniran formant xarxes internes que aniran a desguassar a dos obres de sortida o desguàs 

situades als punts baixos de l’àrea a urbanitzar. Per calcular els diferents ramals de la xarxa de 

clavegueram s’ha utilitzat el Software de CYPE INGENIEROS “Clavegueram”. 

 

El ramal que discorre pel carrer Anselm Clavé connectarà a la xarxa de pluvials existent al nucli antic, 

mentre que les aigües procedents de l’escolament superficial de la zona esportiva es desguassaran al 

Torrent de Garrigosa, degut a que estaran lliures de contaminants. 

 

2. XARXA DE CLAVEGUERAM 
 

En primer lloc, per tal de poder dur a terme un anàlisi de l’estat actual de la xarxa de clavegueram del 

nucli antic de Santa Margarida de Montbui, s’ha emprat un plànol amb topografia escala 1:5000 per 

determinar la conca que aporta aigua a la zona de projecte. 

 

Un cop determinada la conca, s’ha dut a terme una estimació del cabal que han de transportar els 

col·lectors existents. Aquesta estimació s’ha fet seguint els criteris de la Guia Tècnica “Recomanacions 

tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agencia Catalana d’Aigua i considerant una 

pluja amb període de retorn de 10 anys. 

 

De l’estudi de la situació actual es dedueix la necessitat de la implantació d’un nou col·lector al Carrer 

d’Anselm Clavé, ja que actualment disposa de dos col·lectors de 50 cm de diàmetre paral·lels a línia de 

vorera, del tot insuficients pel cabal que haurà de evacuar en cas d’una pluja d’entitat. Aquest nou 

col·lector, a part de recollir les aigües pròpies de la conca que recull, permetrà descongestionar la xarxa 

actual que discorre a través del nucli antic, ja que es preveu que el mateix es connecti als nous 

col·lectors de la zona esportiva per desguassar al torrent de Garrigosa i així, evitar que les aigües que 

recull s’incorporin a la xarxa de clavegueram del centre, d’aquesta manera minvarà la càrrega hidràulica i 

descongestionarà els col·lectors existents. Actualment les aigües provinents del bombeig del C/ Anselm 

Clavé van canalitzades mitjançant una cuneta que arriba fins l’alçada del camí dels horts on, es 

canalitzen en els esmentats col·lectors. 
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Per a determinar la secció necessària d’aquest nou col·lector s’ha considerat la seva conca d’aportació, 

de forma que el col·lector tindrà dimensions diferents, sempre creixents a mesura que s’avança cap a la 

Riera i el col·lector ha de recollir més volum d’aigua.  

Es proposa dos possibles seccions pel nou col·lector del C/Anselm Clavé: 

 

• Col·lector circular de PE de diàmetre 500 milímetres. 

• Col·lector circular de formigó de diàmetre 650 milímetres. 

 

Obtenció del cabal de càlcul per al nou col·lector: 
 
El primer pas realitzat ha estat el càlcul de la precipitació diària a la zona del projecte. Per aquest càlcul 

s’ha utilitzat el programa informàtic “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio de 

Fomento i el CEDEX, basat en el mètode de les isolínies, que proporciona el valor de la precipitació 

diària en la zona de projecte per a un determinat període de retorn, obtenint el següent valor: 

 

Pd 10 = 95.4 mm/dia 

 

Cal esmentar que s’han realitzat les comprovacions i càlculs hidràulics del drenatge projectat per a un 

període de retorn de 10 anys, atès el caràcter urbà de l’obra a executar. 

 

El següent pas ha estat calcular el llindar d’escorrentiu, que ha resultat ser de 2,54 mm. Aquest valor cal 

multiplicar-lo pel factor regional, que adopta el valor de 1,3 en el cas de Catalunya, obtenint un llindar 

d’escorrentiu corregit de 3,302 mm. 

 

Pel càlcul del temps de concentració, atès que ens trobem davant el cas d’una conca urbana, s’ha 

emprat la fórmula següent: 

 

( )

76,0

25,0
3,0

231
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⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
⋅⋅

−⋅⋅+
=

j
LTc

μμ
 

 

On, 

Tc= temps de concentració expressat en hores. 

L= longitud del curs principal expressat en Km. 

j = pendent mitjà del curs principal expressat en tant per u. 

μ= grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u.  

Aplicant la fórmula anterior s’obté un valor de: 

 

 Tc= 0,049 hores. 
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El següent pas consisteix en calcular el coeficient d’escorrentiu, mitjançant la fórmula següent: 
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On, 

C = coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

='
dP volum de precipitació diària (mm). 

='
0P llindar d’escorrentiu (mm). 

 
En aquest cas resulta un coeficient d’escorrentiu de 0,91. 
 
La intensitat màxima de pluja horària per un determinat temps de concentració, I, s’obté a partir de la 
fórmula elaborada per J.R. Témez: 
 
 
 
 
on: 

Id, intensitat mitjana horària de la pluja màxima diària per un determinat període de retorn (10 anys) 

Id = Pd/24 

amb Pd, precipitació màxima en 24 hores pel període de retorn considerat 

Id = 100/24 = 4,167 mm 

I1, intensitat màxima de pluja en 1 hora per un determinat període de retorn 

Tc, temps de concentració 

 

La relació I1/ Id adopta a la zona de Catalunya un valor d’onze (11). 

 

La intensitat resultant del càlcul resulta ser de: 

 

 I = 212,59 mm/h. 

 
El càlcul del cabal es realitza a partir de la coneguda fórmula del mètode racional: 

 

6,3
··· AICkQ =

 
On, 

k = coeficient d’uniformitat, calculat a partir de la fórmula: 
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C = coeficient d’escolament 

I = intensitat màxima de pluja horària 

A= àrea de la conca expressada en km2 

 

69,2
6,3

05,059,21291,000,1
6,3
··· =

⋅⋅
⋅==

AICkQ
m3/s 

 
Per al càlcul s’usarà la fórmula de Manning:  

Q/S = K · Rh2/3 · J1/2 
On: 

Q: cabal que accedeix al col·lector 

S: secció transversal del col·lector 

Rh: radi hidràulic  

J: pendent en tant per ú 

K: coeficient que té  el valor de 75  

 

El cabal obtingut és major que el cabal que accedeix al col·lector i per tant es compleix amb l’objectiu 

desitjat. Amb els valors de diàmetre escollit, a més treballem amb un marge de seguretat. 

 

Comprovació de les seccions proposades: 
 

A continuació s’adjunta un quadre resum on apareixen les característiques principals del col·lector per a 

la zona proposada: 

 

Secció 
Cabal 
(m3/s) 

Pendent (%) 
Coeficient 
rugositat 
(Manning) 

Calat (m) 
Capacitat 
màxima 
(m3/s) 

Circular D500 PE 2,69 2 0,01 0,435 2,37 

Circular 

D650 formigó 
2,69 2 0,02 0,56 2,39 
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Càlcul de xarxa de drenatge. CYPE Ingenieros. 
A continuació adjuntem els informes de càlcul del programa “Clavegueram” de CYPE INGENIEROS. 

 
Xarxa de renatge C/ Anselm Clavé 
 
 

 
Xarxa de drenatge 1. Zona esportiva 
 
 
 

 
Xarxa de Drenatge 3 Zona esportiva 
 



1. Descripció de la xarxa de saneajment

    - Títol: Xarxa de Sanejament Montbui
    - Direcció: C/ Anselm Clavé
    - Població: Santa Margarida de Montbui
 
 
La velocitat de la instal·lació tindrà que quedar per sobre del mínim establert, per evitar sedimentació,
incrustacions i estancament, i per sota del màxim, perquè no es produeixi erosió.
 

2. Descripció dels materials empleats

Els materials utilitzats per a aquesta instal.lació són:

1A 2000 TUB UPVC - Coeficient de Manning: 0.00900
Descripció Geometria Dimensió Diàmetres

mm

DN200 Circular Diàmetre 188.8

DN315 Circular Diàmetre 297.6

DN400 Circular Diàmetre 378.0

DN500 Circular Diàmetre 472.6

DN630 Circular Diàmetre 595.6

 
El diàmetre a utilitzar es calcularà de forma que la velocitat en la conducció no superi la velocitat
màxima i superi la velocitat mínima establertes pel càlcul.
 

3. Descripció de terrenys

Les característiques dels terrenys a excavar es detallen a continuació.

Descripció Llit
cm

Rebliment
cm

Ample mínim
cm

Distància lateral
cm

Talús

Terrenys cohesius 20 20 70 25 1/3

4. Formulació

Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

on:

Q és el cabal en m3/s
v és la velocitat del fluid en m/s
A és la secció de la làmina de fluid (m2).
Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m).
So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitut de conducció).
n és el coeficient de Manning.

 
 

Llistat general de la instal.lació
Nom de l'Obra: Xarxa de Sanejament Montbui Data:18/06/11
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5. Combinacions

A continuació es detallen les hipótesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per cada hipótesis.
 

Combinació Hipòtesis
Pluvials

Fecals+Pluvials 1.00

 

6. Resultats

6.1 Llistat de nusos

Combinació: Fecals+Pluvials
Nus Cota

m
Prof. Pou

m
Cabal sim.

l/s
Coment.

PS1 402.76 2.26 78.40  

PS2 398.06 2.26 99.37  

PS3 396.43 2.26 85.94  

PS4 394.90 2.26 91.32  

PS5 394.20 2.26 60.97  

PS6 392.36 2.26 28.74  

PS7 391.40 2.26 32.82  

PS8 390.50 2.26 49.74  

SM1 390.40 2.26 527.30  

 

6.2 Llistat de trams

Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial.

Combinació: Fecals+Pluvials
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

Coment.

PS1 PS2 50.00 DN200 9.40 78.40 108.63 4.70  

PS2 PS3 50.00 DN315 3.26 177.78 187.01 3.86  

PS3 PS4 50.00 DN400 3.06 263.72 207.26 4.19  

PS4 PS5 17.00 DN630 4.12 355.04 181.19 4.95 Vel.màx.

PS5 PS6 50.00 DN400 3.68 416.00 264.85 4.95  

PS6 PS7 32.00 DN400 3.00 444.74 307.30 4.55  

PS7 PS8 36.00 DN500 2.50 477.56 275.79 4.49  

PS8 SM1 7.00 DN500 1.43 527.30 364.14 3.64 Vel.mín.

 

7. Envolvent

S'indiquen els màxims dels valors absoluts.
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Envolvent de màxims
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

PS1 PS2 50.00 DN200 9.40 78.40 108.63 4.70

PS2 PS3 50.00 DN315 3.26 177.78 187.01 3.86

PS3 PS4 50.00 DN400 3.06 263.72 207.26 4.19

PS4 PS5 17.00 DN630 4.12 355.04 181.19 4.95

PS5 PS6 50.00 DN400 3.68 416.00 264.85 4.95

PS6 PS7 32.00 DN400 3.00 444.74 307.30 4.55

PS7 PS8 36.00 DN500 2.50 477.56 275.79 4.49

PS8 SM1 7.00 DN500 1.43 527.30 364.14 3.64

 
S'indiquen els mínims dels valors absoluts.

Envolvent de mínims
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

PS1 PS2 50.00 DN200 9.40 78.40 108.63 4.70

PS2 PS3 50.00 DN315 3.26 177.78 187.01 3.86

PS3 PS4 50.00 DN400 3.06 263.72 207.26 4.19

PS4 PS5 17.00 DN630 4.12 355.04 181.19 4.95

PS5 PS6 50.00 DN400 3.68 416.00 264.85 4.95

PS6 PS7 32.00 DN400 3.00 444.74 307.30 4.55

PS7 PS8 36.00 DN500 2.50 477.56 275.79 4.49

PS8 SM1 7.00 DN500 1.43 527.30 364.14 3.64

8. Amidament

A continuació es detallen les longituts totals dels materials utilitzats en la instal.lació.
 

1A 2000 TUB UPVC
Descripció Longitut

m

DN200 50.00

DN315 50.00

DN400 132.00

DN500 43.00

DN630 17.00

 

9. Amidament excavació

Els volums de terra remoguts per a l'execució de l'obra són:

Descripció Volum
m³

Vol. arenes
m³

Vol. barreja de riu
m³

Terrenys cohesius 755.91 202.14 521.80

Total 755.91 202.14 521.80

 

Volum de terres per trams
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Inici Final Terreny
Inici
m

Terreny
Final
m

Longitut
 

m

Prof.
Inici
m

Prof.
Final
m

Ample
fons
cm

Talús Volum
m³

Vol.
arenes

m³

Vol.
barreja
de riu
m³

Superfície
paviment

m²

PS1 PS2 402.41 395.90 50.00 2.26 2.26 70.00 1/3 67.11 17.23 48.47 75.05

PS2 PS3 395.90 396.08 50.00 2.26 2.26 80.00 1/3 72.48 20.27 48.73 80.05

PS3 PS4 396.08 394.00 50.00 2.26 2.26 90.00 1/3 138.55 39.49 93.45 106.05

PS4 PS5 394.00 393.80 17.00 2.26 2.26 110.00 1/3 52.32 19.50 28.08 39.17

PS5 PS6 393.80 392.01 50.00 2.26 2.26 90.00 1/3 165.87 39.49 120.77 114.38

PS6 PS7 392.01 391.05 32.00 2.26 2.26 90.00 1/3 107.99 25.27 79.13 73.74

PS7 PS8 391.05 390.10 36.00 2.26 2.26 100.00 1/3 126.92 34.24 86.37 85.95

PS8 SM1 390.10 390.05 7.00 2.26 2.26 100.00 1/3 24.68 6.66 16.79 16.71

 

Nombre de pous per profunditats
Profunditat

m
Nombre de pous

2.26 9

Total 9
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1. Descripció de la xarxa de saneajment

    - Títol: Xarxa de Drenatge 1. Zona Esportiva
    - Direcció: Zona Esportiva Santa Margarida de Montbui
    - Població: Santa Margarida de Montbui
 
 
La velocitat de la instal·lació tindrà que quedar per sobre del mínim establert, per evitar sedimentació,
incrustacions i estancament, i per sota del màxim, perquè no es produeixi erosió.
 

2. Descripció dels materials empleats

Els materials utilitzats per a aquesta instal.lació són:

1A 2000 TUB UPVC  - Coeficient de Manning: 0.00900
Descripció Geometria Dimensió Diàmetres

mm

DN200 Circular Diàmetre 188.8

DN250 Circular Diàmetre 236.0

 
El diàmetre a utilitzar es calcularà de forma que la velocitat en la conducció no superi la velocitat
màxima i superi la velocitat mínima establertes pel càlcul.
 

3. Descripció de terrenys

Les característiques dels terrenys a excavar es detallen a continuació.

Descripció Llit
cm

Rebliment
cm

Ample mínim
cm

Distància lateral
cm

Talús

Terrenys solts 20 20 70 25 2/1

4. Formulació

Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

on:

Q és el cabal en m3/s
v és la velocitat del fluid en m/s
A és la secció de la làmina de fluid (m2).
Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m).
So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitut de conducció).
n és el coeficient de Manning.
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5. Combinacions

A continuació es detallen les hipótesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per cada hipótesis.
 

Combinació Hipòtesis
Pluvials

Pluvials 1.00

 

6. Resultats

6.1 Llistat de nusos

Combinació: Pluvials
Nus Cota

m
Prof. Pou

m
Cabal sim.

l/s
Coment.

PS1 394.00 2.26 39.23  

PS2 393.80 2.26 51.59  

SM1 392.00 2.26 90.82  

 

6.2 Llistat de trams

Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial.

Combinació: Pluvials
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

Coment.

PS1 PS2 40.00 DN250 0.50 39.23 152.94 1.31 Vel.mín.

PS2 SM1 23.00 DN200 7.83 90.82 127.63 4.51 Vel.màx.

 

7. Envolvent

S'indiquen els màxims dels valors absoluts.

Envolvent de màxims
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

PS1 PS2 40.00 DN250 0.50 39.23 152.94 1.31

PS2 SM1 23.00 DN200 7.83 90.82 127.63 4.51

 
S'indiquen els mínims dels valors absoluts.

Envolvent de mínims
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

PS1 PS2 40.00 DN250 0.50 39.23 152.94 1.31

PS2 SM1 23.00 DN200 7.83 90.82 127.63 4.51
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8. Amidament

A continuació es detallen les longituts totals dels materials utilitzats en la instal.lació.
 

1A 2000 TUB UPVC 
Descripció Longitut

m

DN200 23.00

DN250 40.00

 

9. Amidament excavació

Els volums de terra remoguts per a l'execució de l'obra són:

Descripció Volum
m³

Vol. arenes
m³

Vol. barreja de riu
m³

Terrenys solts 538.58 75.75 460.44

Total 538.58 75.75 460.44

 

Volum de terres per trams
Inici Final Terreny

Inici
m

Terreny
Final
m

Longitut
 

m

Prof.
Inici
m

Prof.
Final
m

Ample
fons
cm

Talús Volum
m³

Vol.
arenes

m³

Vol.
barreja
de riu
m³

Superfície
paviment

m²

PS1 PS2 393.65 393.00 40.00 2.26 2.26 80.00 2/1 344.70 50.96 291.99 333.02

PS2 SM1 393.00 391.65 23.00 2.26 2.26 70.00 2/1 193.88 24.78 168.45 189.19

 

Nombre de pous per profunditats
Profunditat

m
Nombre de pous

2.26 3

Total 3
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1. Descripció de la xarxa de saneajment

    - Títol: Xarxa de Drenatge 2. Zona Esportiva
    - Direcció: Zona Esportiva Santa Margarida de Montbui
    - Població: Santa Margarida de Montbui
 
 
La velocitat de la instal·lació tindrà que quedar per sobre del mínim establert, per evitar sedimentació,
incrustacions i estancament, i per sota del màxim, perquè no es produeixi erosió.
 

2. Descripció dels materials empleats

Els materials utilitzats per a aquesta instal.lació són:

1A 2000 TUB UPVC  - Coeficient de Manning: 0.00900
Descripció Geometria Dimensió Diàmetres

mm

DN400 Circular Diàmetre 378.0

DN500 Circular Diàmetre 472.6

DN800 Circular Diàmetre 756.4

 
El diàmetre a utilitzar es calcularà de forma que la velocitat en la conducció no superi la velocitat
màxima i superi la velocitat mínima establertes pel càlcul.
 

3. Descripció de terrenys

Les característiques dels terrenys a excavar es detallen a continuació.

Descripció Llit
cm

Rebliment
cm

Ample mínim
cm

Distància lateral
cm

Talús

Terrenys cohesius 20 20 70 25 1/3

4. Formulació

Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

on:

Q és el cabal en m3/s
v és la velocitat del fluid en m/s
A és la secció de la làmina de fluid (m2).
Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m).
So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitut de conducció).
n és el coeficient de Manning.
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5. Combinacions

A continuació es detallen les hipótesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per cada hipótesis.
 

Combinació Hipòtesis
Pluvials

Pluvials 1.00

 

6. Resultats

6.1 Llistat de nusos

Combinació: Pluvials
Nus Cota

m
Prof. Pou

m
Cabal sim.

l/s
Coment.

PS1 292.00 1.97 212.33  

PS2 291.90 1.97 75.23  

PS3 291.40 2.26 180.02  

SM1 290.00 2.26 467.59  

 

6.2 Llistat de trams

Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial.

Combinació: Pluvials
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

Coment.

PS1 PS2 30.00 DN500 0.33 212.33 315.00 1.71 Vel.mín.

PS2 PS3 30.00 DN400 1.67 287.57 270.43 3.35  

PS3 SM1 40.00 DN800 3.50 467.59 199.28 4.94 Vel.màx.

 

7. Envolvent

S'indiquen els màxims dels valors absoluts.

Envolvent de màxims
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

PS1 PS2 30.00 DN500 0.33 212.33 315.00 1.71

PS2 PS3 30.00 DN400 1.67 287.57 270.43 3.35

PS3 SM1 40.00 DN800 3.50 467.59 199.28 4.94

 
S'indiquen els mínims dels valors absoluts.
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Envolvent de mínims
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

PS1 PS2 30.00 DN500 0.33 212.33 315.00 1.71

PS2 PS3 30.00 DN400 1.67 287.57 270.43 3.35

PS3 SM1 40.00 DN800 3.50 467.59 199.28 4.94

8. Amidament

A continuació es detallen les longituts totals dels materials utilitzats en la instal.lació.
 

1A 2000 TUB UPVC 
Descripció Longitut

m

DN400 30.00

DN500 30.00

DN800 40.00

 

9. Amidament excavació

Els volums de terra remoguts per a l'execució de l'obra són:

Descripció Volum
m³

Vol. arenes
m³

Vol. barreja de riu
m³

Terrenys cohesius 248.61 107.98 114.02

Total 248.61 107.98 114.02

 

Volum de terres per trams
Inici Final Terreny

Inici
m

Terreny
Final
m

Longitut
 

m

Prof.
Inici
m

Prof.
Final
m

Ample
fons
cm

Talús Volum
m³

Vol.
arenes

m³

Vol.
barreja
de riu
m³

Superfície
paviment

m²

PS1 PS2 291.65 291.55 30.00 1.97 1.97 100.00 1/3 87.90 28.53 54.10 66.45

PS2 PS3 291.55 290.00 30.00 1.97 1.97 90.00 1/3 52.09 23.58 25.15 52.95

PS3 SM1 290.00 289.50 40.00 2.26 2.26 130.00 1/3 108.62 55.88 34.77 92.17

 

Nombre de pous per profunditats
Profunditat

m
Nombre de pous

1.97 2

2.26 2

Total 4
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1. Descripció de la xarxa de saneajment

    - Títol: Xarxa de Drenatge 3. Zona Esportiva
    - Direcció: Zona Esportiva Santa Margarida de Montbui
    - Població: Santa Margarida de Montbui
 
 
La velocitat de la instal·lació tindrà que quedar per sobre del mínim establert, per evitar sedimentació,
incrustacions i estancament, i per sota del màxim, perquè no es produeixi erosió.
 

2. Descripció dels materials empleats

Els materials utilitzats per a aquesta instal.lació són:

1A 2000 TUB UPVC  - Coeficient de Manning: 0.00900
Descripció Geometria Dimensió Diàmetres

mm

DN200 Circular Diàmetre 188.8

DN315 Circular Diàmetre 297.6

DN400 Circular Diàmetre 378.0

 
El diàmetre a utilitzar es calcularà de forma que la velocitat en la conducció no superi la velocitat
màxima i superi la velocitat mínima establertes pel càlcul.
 

3. Descripció de terrenys

Les característiques dels terrenys a excavar es detallen a continuació.

Descripció Llit
cm

Rebliment
cm

Ample mínim
cm

Distància lateral
cm

Talús

Terrenys solts 20 20 70 25 2/1

4. Formulació

Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

on:

Q és el cabal en m3/s
v és la velocitat del fluid en m/s
A és la secció de la làmina de fluid (m2).
Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m).
So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitut de conducció).
n és el coeficient de Manning.
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5. Combinacions

A continuació es detallen les hipótesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per cada hipótesis.
 

Combinació Hipòtesis
Pluvials

Hipòtesis
Aportacions

Pluvials 1.00 0.00

 

6. Resultats

6.1 Llistat de nusos

Combinació: Pluvials
Nus Cota

m
Prof. Pou

m
Cabal sim.

l/s
Coment.

PS1 292.00 1.97 33.32  

PS2 291.70 1.97 53.74  

PS3 291.40 2.26 180.02  

PS4 292.00 1.74 51.05  

SM1 290.00 2.26 318.13  

 

6.2 Llistat de trams

Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial.

Combinació: Pluvials
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

Coment.

PS1 PS2 50.00 DN200 0.60 33.32 167.48 1.27 Vel.mín.

PS2 PS3 30.00 DN315 1.00 138.11 246.75 2.24  

PS2 PS4 20.00 DN200 1.50 -51.05 159.57 -2.02  

PS3 SM1 40.00 DN400 3.50 318.13 223.60 4.60 Vel.màx.

 

7. Envolvent

S'indiquen els màxims dels valors absoluts.

Envolvent de màxims
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

PS1 PS2 50.00 DN200 0.60 33.32 167.48 1.27

PS2 PS3 30.00 DN315 1.00 138.11 246.75 2.24

PS2 PS4 20.00 DN200 1.50 51.05 159.57 2.02

PS3 SM1 40.00 DN400 3.50 318.13 223.60 4.60

 
S'indiquen els mínims dels valors absoluts.
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Envolvent de mínims
Inici Final Longitut

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal

l/s
Calat
mm

Velocitat
m/s

PS1 PS2 50.00 DN200 0.60 33.32 167.48 1.27

PS2 PS3 30.00 DN315 1.00 138.11 246.75 2.24

PS2 PS4 20.00 DN200 1.50 51.05 159.57 2.02

PS3 SM1 40.00 DN400 3.50 318.13 223.60 4.60

8. Amidament

A continuació es detallen les longituts totals dels materials utilitzats en la instal.lació.
 

1A 2000 TUB UPVC 
Descripció Longitut

m

DN200 70.00

DN315 30.00

DN400 40.00

 

9. Amidament excavació

Els volums de terra remoguts per a l'execució de l'obra són:

Descripció Volum
m³

Vol. arenes
m³

Vol. barreja de riu
m³

Terrenys solts 683.74 191.22 483.98

Total 683.74 191.22 483.98

 

Volum de terres per trams
Inici Final Terreny

Inici
m

Terreny
Final
m

Longitut
 

m

Prof.
Inici
m

Prof.
Final
m

Ample
fons
cm

Talús Volum
m³

Vol.
arenes

m³

Vol.
barreja
de riu
m³

Superfície
paviment

m²

PS1 PS2 291.80 290.60 50.00 1.97 1.97 70.00 2/1 291.72 53.88 236.44 339.52

PS2 PS3 290.60 290.00 30.00 1.97 1.97 80.00 2/1 73.63 43.85 27.69 134.71

PS2 PS4 290.60 291.65 20.00 1.74 1.74 70.00 2/1 77.42 21.55 55.31 110.88

PS3 SM1 290.00 289.50 40.00 2.26 2.26 90.00 2/1 240.97 71.94 164.54 277.02

 

Nombre de pous per profunditats
Profunditat

m
Nombre de pous

1.97 2

2.26 2

1.74 1

Total 5
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ANNEX 10 
 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

1.  DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC 

En aquest projecte es preveu la construcció d’una pèrgola que sostindrà plaques fotovoltaiques L’objectiu 

principal és produir energia elèctrica i poder connectar a la xarxa per tal de vendre l’energia solar 

produïda i obtindre ingressos per al manteniment de les instal·lacions. 

 

Una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa té la funció de captar la radiació solar, generar 

energia elèctrica en tensió continua i adaptar-la a les característiques de forma que sigui utilitzable pels 

consumidors connectats a la xarxa de distribució de corrent alterna.  

L’objectiu és la venda de l’energia elèctrica generada pel parc fotovoltaic a la companyia de distribució 

elèctrica corresponent de la zona. 

 

Aquest tipus d’instal·lacions fotovoltaiques treballa en paral·lel amb la resta dels sistemes de generació 

que subministren a la xarxa de distribució. 

2. ELEMENTS CONSTITUTIUS DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

Consta dels següents elements: 

2.1 Sistema generador fotovoltaic 

Un sistema generador fotovoltaic, composat de mòduls fotovoltaics que alhora contenen un conjunt 

d’elements semiconductors connectats entre si, denominats cèl·lules, i que transformen l’energia solar en 

energia elèctrica. 

La tecnologia fotovoltaica aconsegueix que la incidència de la llum solar faci circular els electrons del 

semiconductor, generant-se així un corrent elèctric. 

2.2 Inversor 

Un inversor que transforma el corrent continu produït pels mòduls en corrent alterna de les mateixes 

característiques que la xarxa elèctrica. 

 

Generalment els inversors porten elements de protecció i seguretat per le persones d’acord a la 

normativa vigent. 

2.3 Quadre de proteccions 

Un conjunt de proteccions, elements de seguretat, de maniobra, de mesura i auxiliars, continguts en un 

quadre de proteccions de corrent alterna. 
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2.4 Quadre de comptadors 

Al punt de connexió autoritzat per la Companyia Elèctrica s’instal·la un quadre de comptadors, al que es 

connecten dos comptadors en oposició:  

Un per a la mesura de l’energia venuda i un altre per l’energia comprada. El quadre de comptadors 

disposa de la C.G.P. (Caixa General de Protecció) i d’un seleccionador manual. 

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE DISSENY 

 
El disseny de la instal·lació fotovoltaica, ha de realitzar-se en concordança a lo disposat al RD 

1663/2000. 

En resum: 

• Les instal·lacions fotovoltaiques no podran dissenyar-se amb acumulació i/o equips de consum de 

energia entremitjos entre el camp de mòduls fotovoltaics i la xarxa de distribució de la companyia. 

• Si la suma de la potència nominal dels inversors és superior a 5 kW la connexió serà trifàsica. 

• La variació de tensió provocada per la connexió i desconnexió de la instal·lació a la xarxa no podrà 

superar el 5%. 

• El factor de potència serà el més pròxim a la unitat. 

• Es disposarà d’un comptador de energia de sortida i un altre d’entrada d’energia o un bidireccional. Tots 

els comptadors han de ser de classe 2 i precintats. La intensitat nominal d sortida de l’inversor/s estarà 

compresa entre el 50% de d’intensitat nominal i la intensitat màxima de precisió del comptador. 

 

3.1  Panells solars – mòduls fotovoltaics 

• Són de silici mono o policristal·lí de 50 Wp – 75 Wp – 100 Wp – 185 Wp – 205 Wp i fins a 250 Wp. 

• Han d’estar orientats cap al sud amb una inclinació compresa entre 20º i 30º (a Espanya). 

• El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible el model i nom o logotip del fabricant, Així com 

una identificació individual o número de sèrie i la data de fabricació. 

 

3.2 Estructura suport 

• L’estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues de vent i 

neu, d’acord amb l’indicat a la normativa bàsica de l’edificació NBE-AE-88. 

• El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de mòduls permetrà les necessàries 

dilatacions tèrmiques, sense transmetre cargues que puguin afectar a la integritat dels mòduls. 

• El disseny de l’estructura es realitzarà per la orientació i l’angle d’inclinació especificat per al generador 

fotovoltaic, tenint en compte la facilitat del muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de substitució 

dels elements. 
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• Cal donar importància a la integració arquitectònica de la instal·lació, ja que una petita variació de 

d’inclinació dels mòduls o de la seva orientació incidirà en un màxim del 3% del rendiment d’aquesta. Els 

mòduls solars podrien instal·lar-se també amb orientació SO-S o S-SE. 

• L’estructura es protegirà superficialment contra l’acció dels agents ambientals. 

• Els topalls de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no projectaran ombra sobre els mòduls. 

• La estructura suport serà calculada segons la norma MV-103 per a suportar càrregues extremes 

degudes a factors climatològics adversos, tals com vent, neu, etc. 

 

3.3 Inversors 

• Seran del tipus adequat per a la connexió a la xarxa elèctrica, amb una potència d’entrada variable 

perquè siguin capaces d’extreure en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pugui 

proporcionar al llarg del dia. 

• Els inversors compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat 

Electromagnètica. 

 

3.4 Cablejat 

• Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d’acord a la normativa 

vigent. 

• Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per a evitar caigudes de tensió i 

escalfaments. Concretament per a qualsevol condició de treball, els conductors de la part CC hauran de 

tindre la secció suficient per a que la caiguda de tensió sigui inferior del 1,5% i els de la part CA per a 

que la caiguda de tensió sigui inferior del 2% tenint en ambdós casos com a referència les tensions 

corresponents a caixes de connexions. 

• S’inclourà tota la longitud de cable CC i CA. Haurà de tindre la longitud necessària per a no generar 

esforços als diversos elements ni possibilitat d’enganxada pel trànsit normal de persones. 

• Tot el cablejat de continua serà de doble aïllament i adequat per al seu us a la intempèrie, a l’aire o 

enterrat, d’acord amb la norma UNE 2113. 

 

3.5 Connexió a la xarxa 

Totes les instal·lacions compliran amb lo disposat al Reial Decret 1663/2000 (articles 8 i 9), sobre 

connexió d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió, i amb l’esquema elèctric 

unificar que apareix a la Resolució de 31 de maig de 2001. 

3.6 Mesures 

Totes les instal·lacions compliran amb lo disposat al Real Decret 1663/2000 (article 10), sobre  mesures i 

facturació d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.  
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3.7 Proteccions 

Totes les instal·lacions compliran amb lo disposat al Reial Decret 1663/2000 (article 11), sobre 

proteccions en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió i amb l’esquema 

elèctric unificar que apareix a la Resolució de 31 de maig de 2001. 

 
Les proteccions són les següents: 

• Interruptor magnetotèrmic al punt de connexió, accessible a l’Empresa Distribuïdora. 

• Interruptor diferencial. 

• Interruptor automàtic de la interconnexió amb relé d’enclavament accionat per variació de  tensió (0,85 

– 1,1 Um o freqüència (49 – 51 Hz). 

• El rearmament de la connexió instal·lació fotovoltaica ha d’ésser automàtic. 

• L’inversor ha de complir els nivells d’emissió i immunitat front a amònics i compatibilitat 

electromagnètica. 

• Les terres de la instal·lació fotovoltaica seran independents de la del neutre de l’Empresa Distribuïdora i 

de les masses de la edificació. 

• Ha d’existir separació galvànica entre la xarxa de distribució i la instal·lació fotovoltaica. 

3.8  Posada a terra de les instal·lacions fotovoltaiques 

Totes les instal·lacions compliran amb el Real Decret 1663/2000 (article 12), sobre les condicions de 

posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció continua com la d’alterna, estaran 

connectades a una única terra. Aquesta terra serà independent de la del neutre de l’empresa 

distribuïdora, d’acord amb el reglament de baixa tensió. 

3.9  Harmònics i compatibilitat electromagnètica 

Totes les instal·lacions compliran amb lo disposat al Reial Decret 1663/2000 (article 13), sobre harmònics 

i compatibilitat electromagnètica a instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

 

4. NORMATIVA I LEGISLACIÓ AL SECTOR FOTOVOLTAIC 

La instal·lació fotovoltaica està subjecta a la següent normativa: 

 

• Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric. 

 

• RD 436/2004, de 12 de març, pel que s’estableix la metodologia perquè s’estableix la metodologia per a 

l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica 

en règim especial. 
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• Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa 

de baixa tensió. 

 

• Resolució de 31 de maig de 2001, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual 

s’estableixen model de contracte tipus i model de factura per a instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades a la xarxa de baixa tensió. 

 

• Reial Decret 1655/2000, de 1 de desembre, per la que es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica 

 

• Reial Decret 3490/2000, de 29 de desembre, pel que s’estableix la tarifa elèctrica. 

 

• Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 

• Especificacions tècniques particulars de la Comunitat Autònoma. 

 

• Especificacions tècniques particulars de la Companyia Distribuïdora. 

 

5. DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

Les dimensions de la instal·lació fotovoltaica que s’haurà de construir en cada cas, dependrà de la 

superfície disponible. 

 

Així doncs, la mida o dimensionament de la instal·lació podrà ser dels tipus de 1 KWp – 2,5 KWp ó 5 

KWp, d’acord amb la següent taula orientativa: 

 

Instal·lació tipus 
Potència nominal 

KWp 
Edifici. 

Característiques Generals 
orientatives 

1 KWp Mida petita 

• Potencia nominal = 1 KWp 

• Superfície ocupada per les 

plaques = 10 m². 

• Panells = 8 panells 

• Pes aproximat (estructura + 

plaques) = 

250 Kg 

2,5 KWp Mida mitjana 

• Potencia nominal = 2,5 KWp 

• Superfície ocupada per les 

plaques = 25 m². 
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• Panells = 18 panells 

• Pes aproximat (estructura + 

plaques) = 

625 Kg 

5 KWp Mida gran 

• Potencia nominal = 5 KWp 

• Superfície ocupada per les 

plaques = 50 m². 

• Panells = 36 panells 

• Pes aproximat (estructura + 

plaques) = 

1250 Kg 

 

En general es consideren els següents ràtios: 

 

Superfície que ocupa la instal·lació 
S’ha de comptar amb que cada KWp de 

mòduls ocupa una superfície d’uns 10m2 

Pes dels panells fotovoltaics 
S’ha de comptar amb uns 15 Kg/ m2 (Panells) 

10 Kg/m2. (Estructura suport del sistema). 

 
Així doncs, amb 36 plaques fotovoltaiques de mides 1.5x1 = 1.5 m2 

1.5m2 x 36 cèl·lules= 54 m2 

 
El sistema produïrà una potència nominal de 5KWp 

 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

 7 

6. Esquema de la instal·lació 

 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 11. Transformador elèctric 
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1 MEMORIA 
 

1.1 Resumen de Características  

1.1.1 Titular  
 
Este Centro es propiedad de Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. 
 

1.1.2 Emplazamiento  
 
Barcelona. 
 

1.1.3 Localidad  
 
El Centro se halla ubicado en Santa Margarida de Montbui. 
 

1.1.4 Potencia Unitaria de cada Transformador y Potencia Total en kVA  
 

· Potencia del Transformador 1:  400 kVA 
 

1.1.5 Tipo de Transformador  
 

· Refrigeración del transformador 1: aceite 
 

1.1.6 Volumen Total en Litros de Dieléctrico  
 

· Volumen de dieléctrico 
transformador 1: 310 l 

 
· Volumen Total de Dieléctrico: 310 l 

 

1.1.7 Presupuesto Total  
 

· Presupuesto Total: 104.981,00 € 
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1.2 Objeto del Proyecto  
 
Este proyecto tiene por objeto definir las características de un Centro destinado al 
suministro de energía eléctrica, así como justificar y valorar los materiales 
empleados en el mismo. 
 

1.3 Reglamentación y Disposiciones Oficiales  
 
Normas Generales: 
 

· Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Aprobado por Real Decreto 
223/2008, de 15 de febrero. 

· Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas 
de Alta Tensión. 

· Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de 12 
noviembre, B.O.E. 01-12-1982. 

· Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Reál Decreto 
3275/1982. Aprobadas por Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, 
B.O.E. 25-10-1984. 

· Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto  
842/2002, de 02 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002. 

· Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. 
Aprobadas por Orden del MINER de 18 de septiembre de  2002. 

· Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta 
el 10 de marzo de 2000. 

· Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 
30 de diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 

· Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. 
Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-1994. 

· Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
(B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 

 
· Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 

· Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Lay 54/1997 de 27 de 
noviembre. 
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· Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 
Suministro de Energía, Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 
1725/84 de 18 de Julio. 

· Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas. 
· NTE-IEP. Norma tecnológica de 24-03-1973, para Instalaciones 

Eléctricas de Puesta a Tierra. 
· Normas UNE / IEC. 
· Condiciones impuestas por los  Organismos Públicos afectados. 
· Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
· Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 

instalaciones. 
· Normas particulares de la compañía suministradora. 
· Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para 

este tipo de instalaciones. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño del edificio: 
 

· CEI 62271-202 UNE-EN 62271-202 
Centros de Transformación prefabricados. 

 
· NBE-X 

Normas básicas de la edificación. 
 
- Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: 
 

· CEI 62271-1 UNE-EN 60694 
Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 

 
· CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de 
medida. 

 
· CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200 (UNE-EN 60298) 

Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones 
asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

 
· CEI 62271-102 UNE-EN 62271-102 

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 
 

· CEI 62271-103 UNE-EN 60265-1 
Interruptores de Alta Tensión. Interruptores de Alta Tensión para tensiones 
asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 

 
· CEI 62271-100 UNE-EN 62271-100 

Interruptores automáticos de corriente alterna para tensiones superiores a 
1 kV. 
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- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 
 

· CEI 60076-X  
Transformadores de Potencia. 

 
 
 

· UNE 21428 
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja 
tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el 
material de hasta 36 kV. 

 

1.4 Titular  
 
Este Centro es propiedad de Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. 
 

1.5 Emplazamiento  
 
El Centro se halla ubicado en Santa Margarida de Montbui. 
 

1.6 Características Generales del Centro de Transformación  
 
El Centro de Transformación, tipo cliente, objeto de este proyecto tiene la 
misión de suministrar energía, realizándose la medición de la misma en Media 
Tensión. 
 
La energía será suministrada por la compañía Fecsa - Endesa a la tensión trifásica 
de 25 kV  y frecuencia de 50 Hz, realizandose la acometida por medio de cables 
subterráneos. 
 
Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto son: 
 

· Sistema CGM.3: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, 
extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

 
 

1.7 Programa de necesidades y potencia instalada en kVA  
 
Se precisa el suministro de energía a una tensión de 230 V, con una potencia 
máxima simultánea de 400 kW. 
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Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este 
Centro de Transformación es de 400 kVA. 
 

1.8 Descripción de la instalación  
 

1.8.1 Obra Civil  
 
El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única 
envolvente, en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás 
equipos. 
 
Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las 
normativas anteriormente indicadas. 
 

1.8.1.1 Características de los Materiales  
 
Edificio de Transformación: PFU-5/30 
 
- Descripción 
 
Los Centros de Transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), 
constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior 
se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta 
los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e 
interconexiones entre los diversos elementos. 
 
La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que tanto la 
construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados 
íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo 
considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. 
Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter 
industrial como en entornos urbanos. 
 
- Envolvente 
 
La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de 
dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y 
rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 
Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 
kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión 
entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, 
dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. 
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Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 
10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. 
 
Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 
superior para su manipulación. 
 
En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso 
para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en 
obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, 
dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras 
exteriores. 
 
El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 
refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que 
se pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 
 
- Placa piso 
 
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 
sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, 
permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas 
troneras cubiertas con losetas. 
 
- Accesos 
 
En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 
transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos 
estos materiales están fabricados en chapa de acero. 
 
Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la 
seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del 
Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño 
ORMAZABAL que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro 
en la parte inferior. 
 
- Ventilación 
 
Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" 
invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia 
en el Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con 
una malla mosquitera. 
 
- Acabado 
 
El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de 
color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas 
y rejillas de ventilación. 
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Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 
corrosión. 
 
- Calidad 
 
Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad 
UNESA de acuerdo a la RU 1303A. 
 
- Alumbrado 
 
El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, 
el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 
 
- Varios 
 
Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según 
normativa vigente.  
 
- Cimentación 
 
Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una 
excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la 
red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y 
nivelada de 100 mm de espesor. 
 
- Características Detalladas 
 
Nº de transformadores: 1 
 
Tipo de ventilación: Normal 
 
Puertas de acceso peatón: 1 puerta 
 
Dimensiones exteriores 
 
 Longitud: 6080 mm 
 Fondo: 2380 mm 
 Altura: 3240 mm 
 Altura vista: 2780 mm 
 Peso: 18500 kg 
 
Dimensiones interiores 
 
 Longitud: 5900 mm 
 Fondo: 2200 mm 
 Altura: 2550 mm 
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Dimensiones de la excavación 
 
 Longitud: 6880 mm 
 Fondo: 3180 mm 
 Profundidad: 560 mm 
 

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución 
adoptada para el anillo de tierras. 

 

1.8.2 Instalación Eléctrica  
 

1.8.2.1 Características de la Red de Alimentación  
 
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, 
con una tensión de 25 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una 
frecuencia de 50 Hz. 
 
La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos 
suministrados por la compañía eléctrica, es de 500 MVA, lo que equivale a una 
corriente de cortocircuito de 11,5 kA eficaces. 
 

1.8.2.2 Características de la Aparamenta de Media Tensión  
 
Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la 
Instalación. 
Celdas: CGM.3 Modulares 
 
Las celdas del sistema CGM.3 forman un sistema de equipos modulares de 
reducidas dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados 
se conectan utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL, 
denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e 
insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 
 
Las partes que componen estas celdas son: 
 
- Base y frente 
 
La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de 
la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión 
de esta base. 
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La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la 
mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los 
accionamientos del mecanismo de maniobra, así como el dispositivo de 
señalización de presencia de tensión y la alarma sonora de prevención de puesta a 
tierra. En la parte inferior se encuentra el panel de acceso a la acometida de cables 
de Media Tensión y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de 
toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del circuito de tierras y de las 
pantallas de los cables. 
 
- Cuba 
 
La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, 
el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión 
absoluta de 1,3 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el 
mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin 
necesidad de reposición de gas. 
 
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco 
interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda 
de la altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta 
del Centro de Transformación. 
 
En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, 
interruptor-seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 
 
- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 
 
El interruptor disponible en el sistema CGM.3 tiene 3 posiciones: conectado, 
seccionado y puesto a tierra (salvo para el interruptor de la celda S). 
 
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento 
sobre dos ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones 
de interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de 
puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de 
seccionado y puesto a tierra). 
 
- Mecanismo de Maniobra 
 
Los mecanismos de maniobra son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 
accionados de forma manual o motorizada. 
 
 
 
 
- Conexión de cables 
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La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas 
estándar. 
 
- Enclavamientos 
 
La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM es que: 
 

· No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato 
principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato 
principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado. 

 
· No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está 

abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra 
cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 
- Características eléctricas 
 
Las características generales de las celdas CGM son las siguientes: 
 
Tensión nominal 36 kV 
 
Nivel de aislamiento 
 
  Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases  70 kV 
 a la distancia de seccionamiento  80 kV 
 
  Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases  170 kV 
 a la distancia de seccionamiento 195 kV 
 
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a 
las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 
 

1.8.2.3 Características de la Aparamenta de Baja Tensión  
 
Elementos de salida en BT : 
 

· Cuadros de BT especiales para esta aplicación, con un interruptor de corte 
en carga cuyas características descriptivas se detallan más adelante. 

 

1.8.2.4 Características Descriptivas de las Celdas y Transformadores de Media 
Tensión  
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Entrada / Salida 1: CGM.3-L 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo 
con las siguientes características: 
 
La celda CGM.3-L de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento 
y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekorVPIS 
para la detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de 
prevención de puesta a tierra ekorSAS. 
 
 
 
- Características eléctricas: 
 

· Tensión asignada: 36 kV 
 
· Intensidad asignada: 630 A 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA 
 
· Nivel de aislamiento 
 
 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 70 kV 
 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 170 
 
· Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
 
· Capacidad de corte 
 

- Corriente principalmente activa:   630 A 
 
- Características físicas: 
 

· Ancho: 418 mm 
· Fondo: 850 mm 
· Alto: 1745 mm 
· Peso:  138 kg 

 
- Otras características constructivas : 

 
· Mando interruptor: Motorizado tipo BM 
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Entrada / Salida 2: CGM.3-L 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo 
con las siguientes características: 
 
La celda CGM.3-L de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento 
y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekorVPIS 
para la detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de 
prevención de puesta a tierra ekorSAS. 
 
 
 
- Características eléctricas: 
 

· Tensión asignada: 36 kV 
 
· Intensidad asignada: 630 A 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA 
 
· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA 
 
· Nivel de aislamiento 
 
 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 70 kV 
 
 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 170 
 
· Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
 
· Capacidad de corte 
 
 Corriente principalmente activa: 630 A 

 
- Características físicas: 
 

· Ancho: 418 mm 
· Fondo: 850 mm 
· Alto: 1745 mm 
· Peso: 138 kg 
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- Otras características constructivas 
 
· Mando interruptor: Motorizado tipo BM 

 
 
Seccionamiento Compañía: CGM.3-L 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo 
con las siguientes características: 
 
La celda CGM.3-L de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento 
y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekorVPIS 
para la detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de 
prevención de puesta a tierra ekorSAS. 
 
 
 
- Características eléctricas: 
 

· Tensión asignada: 36 kV 
 

· Intensidad asignada: 630 A 
 

· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA 
 

· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA 
 

· Nivel de aislamiento 
 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases: 70 kV 
 
 Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases (cresta): 170 
 

· Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
 

· Capacidad de corte 
 
 Corriente principalmente activa: 630 A 
 
- Características físicas: 
 

· Ancho: 418 mm 
· Fondo: 850 mm 
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· Alto: 1745 mm 
· Peso: 138 kg 

 
- Otras características constructivas: 
 

· Mando interruptor: Manual tipo B 
 
Remonte a Protección General: CGM.3-RC 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo 
con las siguientes características: 
 
La celda CGM.3-RC de remonte de cables está constituida por un módulo metálico, 
construido en chapa galvanizada, que permite efectuar el remonte de cables desde 
la parte inferior a la parte superior del conjunto de celdas. 
 
Esta celda se une mecánicamente a las adyacentes para evitar el acceso a los 
cables. 
 
 
- Características eléctricas: 
 

· Tensión asignada: 36 kV 
 
- Características físicas: 
 

· Ancho: 368 mm 
· Fondo: 1745 mm 
· Alto: 833 mm 
· Peso: 42 kg 

 
Protección General: CGM.3-V 
 
- Características eléctricas: 
 

· Tensión asignada: 36 kV 
 

· Intensidad asignada: 630 A 
 

· Nivel de aislamiento 
 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases:  70 kV 
 
 Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases (cresta): 170 kV 
 

· Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
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· Capacidad de corte en cortocircuito: 21 kA 

 
- Características físicas: 
 

· Ancho: 600 mm 
· Fondo: 850 mm 
· Alto: 1745 mm 
· Peso: 240 kg 

 
- Otras características constructivas: 
 

· Mando interruptor automático: Manual tipo AV 
 

· Relé de protección: ekorRPG-201A 
 
Medida: CGM.3-M 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo 
con las siguientes características: 
 
La celda CGM.3-M de medida es un módulo metálico, construido en chapa 
galvanizada, que permite la incorporación en su interior de los transformadores de 
tensión e intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los 
aparatos de medida, control y contadores de medida de energía. 
 
Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo 
(tensión e intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de 
electricidad. 
 
La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos 
indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de 
las conexiones. 
 
 
 
- Características eléctricas: 
 

· Tensión asignada: 36 kV 
 
- Características físicas: 
 

· Ancho: 900 mm 
· Fondo: 1160 mm 
· Alto: 1950 mm 
· Peso: 290 kg 
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- Otras características constructivas: 
 
 

· Transformadores de medida: 3TT y 3 TI 
 
De aislamiento seco y construidos atendiendo a las correspondientes normas UNE 
y CEI, con las siguientes características: 
 
* Transformadores de tensión 
 
 Relación de transformación: 27500/V3-110/V3 V 
 
  Sobretensión admisible 
 en permanencia:       1,2 Un en permanencia y  
        1,9 Un durante 8 horas 
 
 

Medida 
 

 Potencia: 50 VA 
 
 Clase de precisión: 0,5 
 
 
* Transformadores de intensidad 
 
 Relación de transformación: 10-20/5 A 
 
 Intensidad térmica: 80 In (mín. 5 kA) 
 
 Sobreint. admisible en permanencia: Fs <= 5 
 

Medida 
 

 Potencia: 15 VA 
 
 Clase de precisión: 0,5s 
 
 
Seccionamiento Cliente: CGM.3-L 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo 
con las siguientes características: 
 
La celda CGM.3-L de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento 
y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
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mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekorVPIS 
para la detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de 
prevención de puesta a tierra ekorSAS. 
 
 
 
- Características eléctricas: 
 

· Tensión asignada: 36 kV 
 

· Intensidad asignada: 630 A 
 

· Intensidad de corta duración  
(1 s), eficaz: 21 kA 

 
· Intensidad de corta duración  

(1 s), cresta: 52,5 kA 
 

· Nivel de aislamiento 
 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases: 70 kV 
 
 Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases (cresta): 170 
 

· Capacidad de cierre (cresta): 52,5 kA 
 

· Capacidad de corte 
 
 Corriente principalmente activa: 630 A 
 
- Características físicas: 
 

· Ancho: 418 mm 
· Fondo: 850 mm 
· Alto: 1745 mm 
· Peso: 138 kg 

 
- Otras características constructivas: 
 

· Mando interruptor: Manual tipo B 
 
Transformador 1: Transformador aceite 36 kV 
 
Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 
anteriormente, de marca COTRADIS, con neutro accesible en el secundario, de 
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potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 25 kV  y tensión 
secundaria 420 V en vacío (B2). 
 
- Otras características constructivas: 
 

· Regulación en el primario: +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10% 
 
· Tensión de cortocircuito (Ecc): 4.5% 
 
· Grupo de conexión: Dyn11 
 
· Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 

1.8.2.5 Características Descriptivas de los Cuadros de Baja Tensión  
 
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles 
 
El Cuadro de Baja Tensión (CBT),  es un conjunto de aparamenta de BT cuya 
función es recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y 
distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales. 
 
El cuadro tiene las siguientes características: 
 

·     Interruptor manual de corte en carga de 630 A. 
·     4 Salidas formadas por bases portafusibles.    
·     Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 30 mA. 
·     Base portafusible de 32 A y cartucho portafusible de 20 A. 
·     Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A/ 250 V. 
·     Bornas(alimentación a alumbrado) y pequeño material. 

     
 - Características eléctricas 
 

· Tensión asignada: 440 V 
 

· Nivel de aislamiento 
 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases:   10 kV 
 entre fases:   2,5 kV 
 
 Impulso tipo rayo: 
 a tierra y entre fases:      20 kV 
 
 

· Dimensiones: Altura:        580 mm  
 Anchura:       300 mm  
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         Fondo:      1820 mm 
 
 

1.8.2.6 Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión  
 
El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte 
del conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 
características de la aparamenta. 
 
- Interconexiones de MT: 
 
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 18/30 kV 
 
Cables MT 18/30 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y 
material 1x150 Al. 
 
La terminación al transformador es EUROMOLD de 36 kV del tipo cono difusor y 
modelo OTK. 
 
En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 36 kV del tipo enchufable 
acodada y modelo M-400-LR. 
 
 
- Interconexiones de BT: 
 
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 
 
Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Etileno-Propileno) sin 
armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables 
en la cantidad 2xfase + 1xneutro. 
 
- Defensa de transformadores: 
 
Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 
 
Protección metálica para defensa del transformador. 
 
- Equipos de iluminación: 
 
Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 
 
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las 
maniobras y revisiones necesarias en los centros. 
 
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 
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1.8.3 Medida de la energía eléctrica  
 
El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un registrador 
electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un armario 
homologado para contener estos equipos. 
 

Unidades de protección, automatismo y control  
 
Unidad de Protección: ekorRPG 
 
Unidad digital de protección desarrollada para su aplicación en la función de 
protección con interruptor automático. Es autoalimentado a partir de 5 A a través de 
transformadores de intensidad toroidales, comunicable y configurable por software 
con histórico de disparos. 
 
 - Características 
 
o Rango de Potencias: 50 kVA - 25 MVA 
 
 
o Funciones de Protección: 
o Sobreintensidad 
o Fases (3 x 50/51) 
o Neutro (50N/ 51 N) 
o Neutro Sensible (50Ns/51Ns) 
o Disparo exterior: Función de protección (49T) 
o Reenganchador: Función de protección (79)  [Con control integrado 
ekorRPGci] 
o Detección de faltas de tierra desde 0,5 A 
o Posibilidad de pruebas por primario y secundario 
o Configurable por software (RS-232) y comunicable (RS-485) 
o Histórico de disparos 
o Medidas de intensidad de fase y homopolar: I1, I2, I3 e Io 
o Autoalimentación a partir de 5 A en una fase 
o Opcional con control integrado (alimentación auxiliar) 
· · · · · · · ·    
 
- Elementos: 
 
· Relé electrónico que dispone en su carátula frontal de teclas y display digital 

para realizar el ajuste y visualizar los parámetros de protección, medida y 
control. Para la comunicación dispone de un puerto frontal  RS232 y en la 
parte trasera un puerto RS485 (5 kV). 
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· Los sensores de intensidad son transformadores toroidales de relación 300 A 
/ 1 A y 1000 A / 1 A dependiendo de los modelos y que van colocados desde 
fábrica en los pasatapas de las celdas. 

· Para la opción de protección homopolar ultrasensible se coloca un toroidal 
adicional que abarca las tres fases. En el caso de que el equipo sea 
autoalimentado (desde 5 A por fase) se debe colocar 1 sensor adicional por 
fase. 

· La tarjeta de alimentación acondiciona la señal de los transformadores de 
autoalimentación y la convierte en una señal de CC para alimentar el relé de 
forma segura. Dispone de una entrada de 230 Vca para alimentación auxiliar 
exterior. 

· El disparador biestable es un actuador electromecánico de bajo consumo 
integrado en el mecanismo de maniobra del interruptor. 

  
- Otras características: 
 
 Ith/Idin  = 20 kA /50 kA 
 Temperatura = -10 ºC a 60 ºC 
 Frecuencia = 50 Hz; 60 Hz ± 1 % 
 Ensayos: - De aislamiento según 60255-5 
                         - De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, 
CEI      61000-4-X y EN 50081-2/55011 
   - Climáticos según CEI 60068-2-X 
   - Mecánicos según CEI 60255-21-X 
   - De potencia según CEI 60265 y CEI 60056 
 
 Así mismo este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre 
compatibilidad electromagnética 89/336/EEC y con la CEI 60255 Esta conformidad 
es resultado de un ensayo realizado según el artículo 10 de la directiva, y recogido 
en el protocolo B131-01-69-EE acorde a las normas genéricas EN 50081 y EN 
50082. 
 
Controlador de Celdas Programable: ekorCCP 
 
El Centro de Transformación incorpora un Controlador de Celdas Programable 
ekorCCP de ORMAZABAL, con objeto de realizar las conmutaciones de líneas y 
deslastre de líneas en falta, según se describe. 
 
Unidad de Transferencia Programable: ekorSTP 
 
El Centro de Transformación incorpora la unidad ekorSTP de Ormazabal que tiene 
como misión la de transferencia de líneas en caso de fallos en la red de 
alimentación. Además este sistema de control permite la apertura y cierre de las 
celdas así como la señalización de registro de las averías y eventos en el Centro de 
Transformación. 
 
ekorSTP consta de 3 partes diferenciadas: 
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Controlador de Celdas Programable 
 
El Controlador de Celdas Programable ekorCCP es un dispositivo microprocesador 
flexible y programable, diseñado para resolver aplicaciones de control, telemando, 
maniobra y señalización en instalaciones de MT. 
 
En la parte anterior de ekorCCP se encuentran el teclado, la pantalla y las lámparas 
de señalización. En su parte posterior se encuentran los conectores de 
comunicaciones y entradas y salidas para los captadores y actuadores requeridos 
en cada aplicación. 
 
- Alimentación 
 
ekorCCP acepta alimentaciones de 38 a 130 Vcc en el mismo equipo, siendo el 
consumo medio de 25 W. 
 
- Entradas y salidas 
 
Cada tarjeta de entradas y salidas incluye: 
 

· 16 entradas digitales procedentes de contactos libres de tensión 
· 8 salidas de relé mecánico 
· 8 salidas de relé de estado sólido de hasta 6 A en circuitos altamente 

inductivos, capaces de soportar cortocircuitos sin necesidad de "relés de 
sacrificio", para su uso en c.c. . 

 
- Comunicaciones 
 
El ekorCCP dispone de cuatro canales de comunicaciones: uno serie RS-232 para 
cargar el programa o impresión de eventos, otros dos RS-232 optoacoplados, para 
conexión al sistema de telemando y a equipos de medida, y un RS-485 
optoacoplado para su conexión al bus local con otros controladores ekorCCP en 
sistemas muy complejos. 
 
- Condiciones de funcionamiento 
 
 Temp. de funcionamiento: de -10 a 60 °C 
 Aislamiento: reforzado hasta 5 kV 
 Ensayos mecánicos y de compatibilidad electromagnética (CEI 61000-4-X, 

UNE-EN 61000-4-X, CEI 60255-X-X, UNE-EN 60255-X-X y UNE-EN 
60801-2) en su nivel más severo. 

 
- Dimensiones y peso 
 
 Dimensiones: 210 x 250 x 280 mm (ancho x alto x fondo) 
 Fondo armario: >= 400 mm 
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    Peso:  9 kg 
 
Batería 
 
Permite alimentar a ekorCCP y a los mandos motores de las celdas a controlar por 
la unidad ekorSTP. Las características de la batería son: 
 
 -  Tensión ac/cc: 220 Vac / 48 Vcc 
 -  Vigilancia de estado de la batería (de serie) 
 -  Autonomía en permanencia mayor de 3 h 
 -  Número de maniobras CO sin alimentación mayor de 15 h 
 -  Tiempo de carga tras descarga total de 24 h 
 
 
 
Armario de control 
 
En este armario van situados la unidad ekorCCP  y la batería. ekorCCP está 
colocada en la puerta de manera que al abrirla se tenga acceso a los conectores del 
mismo. 
  
El cajón va situado encima de las dos celdas de entrada-salida que se quieren 
controlar. La altura de las celdas y el cajón de control hacen que el conjunto tenga 
2200 mm de altura. 
 
El peso del mismo es de 45 kg incluyendo ekorCCP y la batería. 
 

1.8.4 Puesta a tierra  
 

1.8.4.1 Tierra de protección   
 
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los 
aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de 
protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, 
carcasa de los transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es 
prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si 
son accesibles desde el exterior 
 

1.8.4.2 Tierra de servicio  
 
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el 
neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema 
de MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual 
se emplea un cable de cobre aislado. 



 
Pag 24 de 62 

 

1.8.5 Instalaciones secundarias  
 
- Alumbrado 
 
El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su 
accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.  
 
El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme 
iluminación de todo el recinto del centro. 
 
- Protección contra incendios 
 
Según la MIE-RAT 14 en aquellas instalaciones con transformadores o aparatos 
cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a 
300ºC con un volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto sobrepasen 
los 2400 litros deberá disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado 
para este tipo de instalaciones, tal como el halón o CO2 . 
 
Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador (ver apartado 
1.1.6) ni el volumen total de dieléctrico, que es de  310 litros superan los valores 
establecidos por la norma, se incluirá un extintor de eficacia 89B.  Este extintor 
deberá colocarse siempre que sea posible en el exterior de la instalación para 
facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 
metros de la misma.  
 
Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misión de vigilancia y 
control de varias instalaciones que no dispongan de personal fijo, este personal 
itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos extintores de eficacia 
89 B, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en los recintos que 
estén bajo su vigilancia y control.  
 
 
- Armario de primeros auxilios 
 
El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 
 
- Medidas de seguridad 
 
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 
 
1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han 
sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas 
debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a 
las tapas de acceso a los cables. 
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2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  las 
conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello 
la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del 
suministro en los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el 
eventual caso de inundación del Centro de Transformación. 
 
3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los 
operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de 
trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 
 
4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento 
de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la 
salida de gases en caso de un eventual arco interno. 
 
5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos 
en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de 
gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. 
 
 
El técnico competente, D. Ignacio González Espinosa 
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2 CÁLCULOS 
 

2.1 Intensidad de Media Tensión  
 
La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 

 
    (2.1.a) 
 

 
donde: 
 

P potencia del transformador [kVA] 
Up tensión primaria [kV] 
Ip intensidad primaria [A] 

 
En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 25 kV. 
 
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 400 
kVA.  
 

· Ip = 9,2 A 
 

2.2 Intensidad de Baja Tensión  
 
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 400 
kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 
 
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 

 
    (2.2.a) 
 

 
donde: 
 

P potencia del transformador [kVA] 
Us tensión en el secundario [kV] 
Is intensidad en el secundario [A] 

 
La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  
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· Is = 549,9 A. 
 

2.3 Cortocircuitos  
 

2.3.1 Observaciones  
 
Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta 
la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía 
eléctrica. 
 

2.3.2 Cálculo de las intensidades de cortocircuito  
 
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la 
expresión: 
 

 
    (2.3.2.a) 
 

 
donde: 
 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
Up tensión de servicio [kV] 
Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

 
Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de 
cortocircuito disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por 
ello más conservadores que en las consideraciones reales. 
 
La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene 
dada por la expresión: 
 

 
   (2.3.2.b) 
 

 
donde: 
 

P potencia de transformador [kVA] 
Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
Us tensión en el secundario [V] 
Iccs corriente de cortocircuito [kA] 
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2.3.3 Cortocircuito en el lado de Media Tensión  
 
Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 500 MVA 
y la tensión de servicio 25 kV, la intensidad de cortocircuito es : 
 

· Iccp = 11,5 kA 
 

2.3.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  
 
Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de  
400 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4.5%, y la tensión secundaria es 
de 420 V en vacío 
 
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la 
fórmula 2.3.2.b: 
 

· Iccs = 13,7 kA 
 

2.4 Dimensionado del embarrado  
 
Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para 
certificar los valores indicados en las placas de características, por lo que no es 
necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 
 

2.4.1 Comprobación por densidad de corriente  
 
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el 
conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la 
densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante 
cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, 
que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que 
es la intensidad del bucle, que en este caso es de 630 A. 
 

2.4.2 Comprobación por solicitación electrodinámica  
 
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 
intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, 
por lo que: 
 

· Icc(din) = 28,9 kA 
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2.4.3 Comprobación por solicitación térmica  
 
La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 
calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 
comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente 
se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad 
considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 
 

· Icc(ter) = 11,5 kA. 
 

2.5 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  
 
Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la 
protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que 
en BT la protección se incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 
 
Transformador 
 
La protección de este transformador se realiza por medio de una celda de 
interruptor automático, que proporciona todas las protecciones al transformador, 
bien sea por sobrecargas, faltas a tierra o cortocircuitos, gracias a la presencia de 
un relé de protección  En caso contrario, se utilizan únicamente como elemento de 
maniobra de la red. 
 
El interruptor automático posee capacidad de corte tanto para las corrientes 
nominales, como para los cortocircuitos antes calculados. 
 
La celda de protección de este transformador incorpora el relé ekorRPG, que 
provee de las protecciones indicadas en la memoria. 
 
Termómetro 
 
El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no 
supera los valores máximos admisibles. 
 

2.6 Dimensionado de los puentes de MT 
 
Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 
capaces de soportar tanto la intensidad nominal como la de cortocircuito. 
 
 
 
Transformador 1 
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La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 9,2  A que es 
inferior al valor máximo admisible por el cable.  
 
Este valor es de 305 A  para un cable de sección de 150 mm2 de Al según el 
fabricante. 
 
-Comprobación de la intensidad de cortocircuito 
 
El cálculo de la sección de cable que permite el paso de una corriente de 
cortocircuito viene dado por la siguiente expresión: 
 

TSCtIcc Δ⋅⋅=⋅ 22                    (2.6) 
 
 
 
donde: 
 
  -Icc: intensidad de cortocircuito eficaz [A] 
  -t: tiempo máximo de desconexión del elemento de protección [s] 
      (0,3 s para los fusibles y 0,65 s para el interruptor automático) 
  -C: constante del material del aislamiento que para el caso del  
        cable descrito en Al tiene un valor de 57 y para el Cu de 135 

-T: incremento de temperatura admisible por el paso de la              
intensidad de cortocircuito (160º C para este material de 
aislamiento) [ºC] 

 
 
La corriente de cortocircuito en esta instalación tiene un valor eficaz de 11,5 kA 
 
 
Transformador 1 
 

2.7 Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación.  
 
Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los 
Centros de Transformación. 
 
El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos 
obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  
 

· 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 
 

· 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 
1600 kVA 
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2.8 Dimensionado del pozo apagafuegos  
 
Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada 
transformador cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el 
vertido del mismo hacia el exterior y minimizar el daño en caso de fuego. 
 
 
 

2.9 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra  
 

2.9.1 Investigación de las características del suelo  
 
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y 
de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible 
realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el 
examen visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario 
medirla para corrientes superiores. 
 
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ohm·m. 
 
 
 

2.9.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del 
tiempo máximo correspondiente a la eliminación del defecto.  

 
En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los 
cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 
 
De la red: 
 

· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido 
a tierra, unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá 
una limitación de la corriente de la falta, en función de las longitudes de 
líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 

 
· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará 

mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de 
un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo 
(tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). 
Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, 
que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 
0,5 segundos. 
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No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 
suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la 
intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los 
otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 
Intensidad máxima de defecto: 
 
            
         
 

     (2.9.2.a) 
 
 
donde: 
 
  Un     Tensión de servicio [kV] 
  Rn    Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 
  Xn    Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 
  Id max cal.  Intensidad máxima calculada [A] 
 
 
 
   
 
 
La Id max en este caso será, según la fórmula 2.9.2.a : 
 
 Id max cal.  =577,35 A 
 
 
 
Superior o similar al valor establecido por la compañía eléctrica que es de: 
 
 Id max  =500 A 
 
 
  
 
 

2.9.3 Diseño preliminar de la instalación de tierra  
 
El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 
configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de 
instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y 
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dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo 
desarrollado por este organismo. 
 

2.9.4 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  
 
Características de la red de alimentación: 
 

· Tensión de servicio: Ur = 25 kV 
 
Puesta a tierra del neutro: 
 

· Resistencia del neutro Rn = 0 Ohm 
 

· Reactancia del neutro Xn = 25 Ohm 
 

· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 
 
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 
 

· Vbt = 10000 V 
 
Características del terreno: 
 

· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 
 

· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 
 
La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad 
del defecto salen de: 
 

 
    (2.9.4.a) 
 

 
donde: 
 

Id intensidad de falta a tierra [A] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 
La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 
 

 
  (2.9.4.b) 
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donde: 
 

Un tensión de servicio [V] 
Rn resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Xn reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 
Id intensidad de falta a tierra [A] 

 
Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 
 

· Id = 416,33 A 
 
La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 
 

· Rt = 24,02 Ohm 
 
Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación 
en este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el 
requisito de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y 
para este centro. 
 
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 

 
    (2.9.4.c) 
 

 
donde: 
 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Kr coeficiente del electrodo 

 
- Centro de Transformación 
 
Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 
 

· Kr <= 0,1601 
 
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 
 

· Configuración seleccionada: 70/25/5/42 
 
· Geometría del sistema: Anillo rectangular 

 
· Distancia de la red: 7.0x2.5 m 
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· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 
 
· Número de picas: cuatro 
 
· Longitud de las picas: 2 metros 
 

Parámetros característicos del electrodo: 
 

· De la resistencia Kr = 0,084 
 

· De la tensión de paso Kp = 0,0186 
 

· De la tensión de contacto Kc = 0,0409 
 
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 
 
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan 
las siguientes medidas de seguridad: 
 

· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán 
contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a 
tensión debido a defectos o averías. 

 
· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto 

por una capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del 
mismo. 

 
· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el 

frente del edificio. 
 
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 
 

 
    (2.9.4.d) 
 

 
donde: 
 

Kr coeficiente del electrodo 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 
por lo que para el Centro de Transformación: 
 

· R't = 12,6 Ohm 
 
y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

ort RKR ⋅=′
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· I'd = 500 A 

 

2.9.5 Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las 
tensiones de paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya 
que éstas son prácticamente nulas. 
 
La tensión de defecto vendrá dada por: 
 

 
    (2.9.5.a) 
 

 
donde: 
 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’d tensión de defecto [V] 

 
por lo que en el Centro de Transformación: 
 

· V'd = 6300 V 
 
La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto 
siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de 
tierra según la fórmula: 
 

 
   (2.9.5.b) 
 

 
donde: 
 

Kc coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 
por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 
 

· V'c = 3067,5 V 
 

dtd IRV ′⋅′=′

docc IRKV ′⋅⋅=′
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2.9.6 Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las 
tensiones de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán 
prácticamente nulas. 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 

 
   (2.9.6.a) 
 

 
donde: 
 

Kp coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’p tensión de paso en el exterior [V] 

 
por lo que, para este caso: 
 

· V'p = 1395 V en el Centro de Transformación 
 

2.9.7 Cálculo de las tensiones aplicadas  
 
- Centro de Transformación 
 
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 
 

· t = 0,7 seg 
 

· K = 72  
 

· n = 1  
 
Tensión de paso en el exterior: 
 

 
  (2.9.7.a) 
 

 
donde: 
 

K coeficiente 
t tiempo total de duración de la falta [s] 

dopp IRKV ′⋅⋅=′

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
+⋅

⋅
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t
KV



 
Pag 38 de 62 

n coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Vp tensión admisible de paso en el exterior [V] 

 
por lo que, para este caso 
 

· Vp = 1954,29 V 
 
La tensión de paso en el acceso al edificio: 
 

 
 (2.9.7.b) 
 

 
donde: 
 

K coeficiente 
t tiempo total de duración de la falta [s] 
n coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
Vp(acc) tensión admisible de paso en el acceso [V] 

 
por lo que, para este caso 
 

· Vp(acc) = 10748,57 V 
 
 
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 
Transformación son inferiores a los valores admisibles: 
 
Tensión de paso en el exterior del centro: 
 

· V'p = 1395 V < Vp = 1954,29 V 
 
Tensión de paso en el acceso al centro: 
 

· V'p(acc) = 3067,5 V < Vp(acc) = 10748,57 V 
 
Tensión de defecto: 
 

· V'd = 6300 V < Vbt = 10000 V 
 
Intensidad de defecto: 
 

· Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′⋅+⋅
+⋅

⋅
=

1000
33110
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oo

naccp
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2.9.8 Investigación de las tensiones transferibles al exterior  
 
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al 
sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe 
establecerse una separación entre los electrodos más próximos  de ambos 
sistemas, siempre que la tensión de defecto  supere los 1000V. 
 
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de 
defecto superior a los 1000 V indicados. 
 
La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 
expresión: 
 

 
    (2.9.8.a) 
 

 
donde: 
 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
D distancia mínima de separación [m] 

 
Para este Centro de Transformación: 
 

· D = 11,94 m 
 
Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así 
como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de 
la celda de medida. 
 
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 
 

· Identificación: 5/22 (según método UNESA) 
· Geometría: Picas alineadas 
· Número de picas: dos 
· Longitud entre picas: 2 metros 
· Profundidad de las picas: 0,5 m 

 
Los parámetros según esta configuración de tierras son: 
 

· Kr = 0,201 
· Kc = 0,0392 

 
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una 
tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT 

π⋅
′⋅

=
2000

do IRD
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protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la 
resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 
 
 Rtserv = Kr · Ro = 0,201 · 150 = 30,15 < 37 Ohm 
 
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio 
independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 
kV, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra 
daños mecánicos. 
 

2.9.9 Corrección y ajuste del diseño inicial  
 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no 
se considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 
 
No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de 
protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al 
Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los 
calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se 
cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, 
dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión 
serán inferiores a los calculados en este caso. 
 
 
El técnico competente, D. Ignacio González Espinosa 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 

3.1 Calidad de los materiales  
 

3.1.1 Obra civil  
 
La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las 
condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del 
Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su 
inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos 
combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de 
control, celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de 
paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, 
primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
 

3.1.2 Aparamenta de Media Tensión  
 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen 
gas para cumplir dos misiones: 
 
- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus 

características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la 
polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual 
sumersión del centro por efecto de riadas. 

 Por ello, esta característica es esencial especialmente en las 
zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo 
(costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más 
expuestas a riadas o entradas de agua en el centro. 

- Corte:  El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo 
explicado para el aislamiento. 

 
Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in situ" del 
centro, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, 
sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 
 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no 
necesitan imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones 
serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente 
inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para disparo por 
termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 
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3.1.3 Transformadores de potencia  
 
El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación 
serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás características 
según lo indicado en la Memoria en los apartados correspondientes a potencia, 
tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, 
tensión de cortocircuito y protecciones propias del transformador. 
 
Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre 
una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de 
que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, 
sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de 
Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 
 
Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo 
natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de 
las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas 
paredes. 
 

3.1.4 Equipos de medida  
 
Este centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energía al ser 
de abonado, por lo que se instalarán en el centro los equipos con características 
correspondientes al tipo de medida prescrito por la compañía suministradora. 
 
Los equipos empleados corresponderán exactamente con las características 
indicadas en la Memoria tanto para los equipos montados en la celda de medida 
(transformadores de tensión e intensidad) como para los montados en la caja de 
contadores (contadores, regleta de verificación...). 
- Puesta en servicio 
 
El personal encargado de realizar las maniobras debe estar debidamente 
autorizado y adiestrado. 
 
Las maniobras se deben realizar en el siguiente orden: primero se conecta el 
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación se conecta la 
aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual 
tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 
 
Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 
 
- Separación de servicio 
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Estas maniobras se deben ejecutar en sentido inverso a las realizadas en la puesta 
en servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador 
de puesta a tierra. 
 
- Mantenimiento 
 
Para dicho mantenimiento se deben tomar las medidas oportunas para garantizar la 
seguridad del personal. 
 
Este mantenimiento consiste en la limpieza, engrasado y verificado de los 
componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 
 
Las celdas CGM.3 de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan 
mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de 
esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 
 
 

3.2 Normas de ejecución de las instalaciones  
 
Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de 
instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y 
homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho 
proyecto, salvo orden facultativa en contra. 
 

3.3 Pruebas reglamentarias  
 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez 
terminada su fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada 
producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado 
cumplimiento en el MIE-RAT 02. 
 

3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad  
 
El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el 
acceso de las personas ajenas al servicio. 
 
En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca 
a la propia instalación. 
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Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, 
palanca de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto 
estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. 
 
Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en 
servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las 
máquinas. 
 
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de 
los diferentes componentes de la instalación eléctrica. 
 
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer 
de las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores 
de interrupción, maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos 
en tensión o cualquier otro tipo de accidente.  
 
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse 
en caso de accidente en un lugar perfectamente visible. 
 

3.5 Certificados y documentación  
 
Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos público 
competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 
 

· Autorización administrativa de la obra. 
 

· Proyecto firmado por un técnico competente. 
 

· Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa 
homologada. 

 
· Certificación de fin de obra. 

 
· Contrato de mantenimiento. 

 
· Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

 

3.6 Libro de órdenes  
 
Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas 
las incidencias surgidas durante la vida útil del citado centro, incluyendo cada visita, 
revisión, etc. 
 
El técnico competente, D. Ignacio González Espinosa 
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4 PRESUPUESTO 
 

4.1 Presupuesto Unitario  
 

4.1.1 Obra civil  
 
 1    Edificio de Transformación:  PFU-5/30

 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, 
de estructura monobloque, de hormigón armado, 
tipo PFU-5/30, de dimensiones generales 
aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de 
fondo por 3240 mm de alto. Incluye el edificio y todos 
sus elementos exteriores según CEI 622171-202, 
transporte, montaje y accesorios.   18.000,00 €  18.000,00 € 

  
 
    Total importe obra civil     18.000,00 €  
  
 

4.1.2 Equipo de MT  
 
 1   Entrada / Salida 1:  CGM.3-L 

 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en 
gas, preparado para una eventual inmersión, 
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes 
características: 
 

· Un = 36 kV 
· In = 630 A 
· Icc = 21 kA / 52,5 kA 
· Dimensiones: 418 mm / 850 mm / 1745 mm 
· Mando: Motorizado tipo BM 

  
Se incluyen el montaje y conexión.   6.400,00 €  6.400,00 € 
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 1   Entrada / Salida 2:  CGM.3-L 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en 
gas, preparado para una eventual inmersión, 
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes 
características: 
 

· Un = 36 kV 
· In = 630 A 
· Icc = 21 kA / 52,5 kA 
· Dimensiones: 418 mm / 850 mm / 1745 mm 
· Mando: Motorizado tipo BM 

  
 
Se incluyen el montaje y conexión.   6.400,00 €  6.400,00 € 

  
 
 1   Seccionamiento Compañía:  CGM.3-L 

 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en 
gas, preparado para una eventual inmersión, 
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes 
características: 
 

· Un = 36 kV 
· In = 630 A 
· Icc = 21 kA / 52,5 kA 
· Dimensiones: 418 mm / 850 mm / 1745 mm 
· Mando: Manual tipo B 

  
Se incluyen el montaje y conexión.   6.400,00 €  6.400,00 € 

  
 
 1   Remonte a Protección General:  CGM.3-RC 

 
Módulo metálico para protección del remonte de 
cables al embarrado general, fabricado por 
ORMAZABAL con las siguientes características: 
 
· Un = 36 kV 
· Dimensiones: 368 mm / 833 mm / 1745 mm 
  
 
Se incluyen el montaje y conexión.   1.575,00 €  1.575,00 € 
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 1   Protección General:  CGM.3-V 
 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en 
gas, preparado para una eventual inmersión, 
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes 
características: 
 

· Un = 36 kV 
· In = 630 A 
· Icc = 21 kA / 52,5 kA 
· Dimensiones: 600 mm / 850 mm / 1745 mm 
·  
· Relé de protección: ekorRPG-201A 

  
 
Se incluyen el montaje y conexión.   19.400,00 €  19.400,00 € 

  
 
 1   Medida:  CGM.3-M 

 
Módulo metálico, conteniendo en su interior 
debidamente montados y conexionados los aparatos 
y materiales adecuados, fabricado por ORMAZABAL 
con las siguientes características: 
 

· Un = 36 kV 
· Dimensiones: 900 mm / 1160 mm / 1950 mm 

  
 
Se incluyen el montaje y conexón.   4.725,00 €  4.725,00 € 

  
 
 1   Seccionamiento Cliente:  CGM.3-L 

 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en 
gas, preparado para una eventual inmersión, 
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes 
características: 
 

· Un = 36 kV 
· In = 630 A 
· Icc = 21 kA / 52,5 kA 
· Dimensiones: 418 mm / 850 mm / 1745 mm 
· Mando: Manual tipo B 

  
Se incluyen el montaje y conexión.   6.400,00 €  6.400,00 € 

  
 



 
Pag 48 de 62 

 1   Puentes MT Transformador 1: Cables MT 18/30 kV
 

Cables MT 18/30 kV del tipo DHZ1, unipolares, 
con conductores de sección y material 1x150 
Al empleando 3 de 10 m de longitud, y 
terminaciones ELASTIMOLD de 36 kV del tipo 
cono difusor y modelo OTK. 
 
   1.375,00 €  1.375,00 € 

  
 
    Total importe aparamenta de MT   52.675,00 €  
  
 

4.1.3 Equipo de potencia  
 
 1   Transformador 1: Transformador aceite 36 kV 

  
Transformador trifásico reductor de tensión, según 
las normas citadas en la Memoria con neutro 
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y 
refrigeración natural aceite, de tensión primaria 25 
kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo 
de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 
4.5% y regulación primaria de +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 
10%. 
 
Se incluye también una protección con Termómetro.
   10.200,00 €  10.200,00 € 

  
 
    Total importe equipos de potencia   10.200,00 €  
  
 

4.1.4 Equipo de Baja Tensión  
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 1   Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en 
carga + Fusibles 
 
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta 
aplicación con las siguientes características: 
 
· Interruptor manual de corte en carga de 630 A. 
· Salidas formadas por bases portafusibles: 4 

Salidas 
· Tensión nominal: 440 V 
· Aislamiento:   10 kV 
· Dimensiones: Alto:  580 mm 
   
   Ancho:  300 mm   
   Fondo:  1820 mm 
   2.700,00 €  2.700,00 € 

  
 
 1   Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 

Transformador 1 
 
Juego de puentes de cables de BT,de sección y 
material Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos 
los accesorios para la conexión, formados por un 
grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 
3,0 m de longitud.   900,00 €  900,00 € 

  
 
 1   Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida 

 
Contador tarificador electrónico multifunción, 
registrador electrónico y regleta de verificación. 
 
   3.288,00 €  3.288,00 € 

  
 
    Total importe equipos de BT   6.888,00 €  
  
 

4.1.5 Sistema de puesta a tierra  
 
    - Instalaciones de Tierras Exteriores     
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 1   Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo 
rectangular 
 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección 
en el edificio de transformación, debidamente 
montada y conexionada, empleando conductor de 
cobre desnudo. 
 
El conductor de cobre está unido a picas de acero 
cobreado de 14mm de diámetro. 
 
Características: 
 

· Geometría: Anillo rectangular 
· Profundidad: 0,5 m  
· Número de picas: cuatro 
· Longitud de picas: 2 metros 
· Dimensiones del rectángulo: 7.0x2.5 m  

  
   1.285,00 €  1.285,00 € 

  
 
 1   Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas 

alineadas 
 
Tierra de servicio o neutro del transformador. 
Instalación exterior realizada con cobre aislado con 
el mismo tipo de materiales que las tierras de 
protección. 
 
Características: 
 

· Geometría: Picas alineadas 
· Profundidad: 0,5 m  
· Número de picas: dos 
· Longitud de picas: 2 metros 
· Distancia entre picas: 3 metros  

  
 
   630,00 €  630,00 € 

  
 
    - Instalaciones de Tierras Interiores     
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 1   Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación 
interior tierras 
 
Instalación de puesta a tierra de protección en el 
edificio de transformación, con el conductor de cobre 
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los 
equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, 
así como una caja general de tierra de protección 
según las normas de la compañía suministradora.   925,00 €  925,00 € 

  
 
 1   Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación 

interior tierras 
 
Instalación de puesta a tierra de servicio en el 
edificio de transformación, con el conductor de cobre 
aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de 
BT, así como una caja general de tierra de servicio 
según las normas de la compañía suministradora.   925,00 €  925,00 € 

  
 
    Total importe sistema de tierras   3.765,00 €  
  
 

4.1.6 Varios  
 
 1   Equipo de Control: ekorSTP - Unidad de 

Transferencia Programable 
   
ekorSTP, que incluye el ekorCCP, la batería y el 
cajón de control descritos en la memoria que 
incluyen el programa de control, el conexionado y las 
pruebas de funcionamiento.    11.870,00 €  11.870,00 € 

  
 
    - Defensa de Transformadores     
  
 
 1   Defensa de Transformador 1: Protección física 

transformador     
  
 
    Protección metálica para defensa del 

transformador.     
  
 
       283,00 €  283,00 € 
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    - Equipos de Iluminación en el edificio de 
transformación     

  
 1   Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de 

iluminación 
 
Equipo de iluminación compuesto de: 
 

· Equipo de alumbrado que permita la suficiente 
visibilidad para ejecutar las maniobras y 
revisiones necesarias en los equipos de MT. 

  
· Equipo autónomo de alumbrado de 

emergencia y señalización de la salida del 
local. 

  
   600,00 €  600,00 € 

  
 
    - Equipos de operación, maniobra y seguridad en el 

edificio de transformación     
  
 1   Maniobra de Transformación: Equipo de 

seguridad y maniobra 
 
Equipo de operación que permite tanto la realización 
de maniobras con aislamiento suficiente para 
proteger al personal durante la operación, tanto de 
maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
 

· Banquillo aislante 
· Par de guantes de amianto 
· Extintor de eficacia 89B 
· Una palanca de accionamiento 
· Armario de primeros auxilios 
·    700,00 €  700,00 € 

  
 
    Total importe de varios     13.453,00 €  
  
 

4.2 Presupuesto total  
 
 
    Total importe obra civil     18.000,00 €  
  
    Total importe aparamenta de MT   52.675,00 €  
  
    Total importe equipos de potencia   10.200,00 €  
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    Total importe equipos de BT   6.888,00 €  
  
    Total importe sistema de tierras   3.765,00 €  
  
    Total importe de varios     13.453,00 €  
  
    Neto del presupuesto completo     104.981,00 €  
  
    0           % de imprevistos    0,00€  
  
    TOTAL PRESUPUESTO    104.981,00 € 
  
 
 
El técnico competente, D. Ignacio González Espinosa 
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5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
 

5.1 Objeto  
 
Dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el 
que se establecen los requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras de 
construcción, identificando, analizando y estudiando los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación 
de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
Asimismo es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la 
obligación del empresario titular de un centro de trabajo, de informar y dar 
instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes. 
 

5.2 Características de la obra  
 
Descripción de la obra y situación  
 
La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recoge en la 
Memoria del presente proyecto. 
 

5.2.1 Suministro de energía eléctrica  
 
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa 
constructora proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del 
emplazamiento de la obra 
 

5.2.2 Suministro de agua potable  
 
En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las 
conducciones habituales, se dispondrán los medios necesarios para contar con la 
misma desde el principio de la obra. 
 

5.2.3 Vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos  
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Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las 
aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado existente en el lugar de las 
obras o en las inmediaciones. 
 
Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que evite que las 
aguas fecales puedan afectar de algún modo al medio ambiente. 
 

5.2.4 Interferencias y servicios afectados   
 
No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el 
montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el 
tiempo. No obstante, si existe más de una empresa en la ejecución del proyecto 
deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la Dirección 
facultativa, que será quien resuelva en las mismas desde el punto de vista de 
Seguridad y Salud en el trabajo. La designación de este Coordinador habrá de ser 
sometida a la aprobación del Promotor. 
 
En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deberá existir 
un coordinador de Seguridad y Salud que habrá de reunir las características 
descritas en el párrafo anterior, quien resolverá las interferencias, adoptando las 
medidas oportunas que puedan derivarse. 
 

5.3 Memoria  
 
Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividen los 
trabajos por unidades constructivas dentro de los apartados de obra civil y montaje. 
 

5.3.1 Obra civil  
 
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención. 
 

5.3.1.1 Movimiento de tierras y cimentaciones  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

· Caídas a las zanjas. 
· Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 
· Atropellos causados por la maquinaria. 
· Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la 

excavación. 
 
b) Medidas de preventivas 
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· Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras 

inestables, previniendo la posibilidad de lluvias o heladas. 
· Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en 

movimiento. 
· Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y 

maquinaria de obra. 
· Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. 
· Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y 

reglamentarios. 
· Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
· Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 
· Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos 

singulares en el interior de la misma. 
· Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
· Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias. 

 

5.3.1.2 Estructura  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

· Caídas de altura de personas, en las fases de encofrado, desencofrado, 
puesta en obra del  hormigón y montaje de piezas prefabricadas. 

· Cortes en las manos. 
· Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, eslingas 

acodadas, puntas en el encofrado, etc. 
· Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.). 
· Golpes en las manos, pies y cabeza. 
· Electrocuciones por contacto indirecto. 
· Caídas al mismo nivel. 
· Quemaduras químicas producidas por el cemento. 
· Sobreesfuerzos. 

 
b) Medidas preventivas 
 

· Emplear bolsas porta-herramientas. 
· Desencofrar con los útiles adecuados y procedimiento preestablecido. 
· Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada. 
· Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los 

mismos, o bien por las armaduras. 
· Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su 

trayectoria. 
· Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la grúa, 

verificando el correcto cierre del cubo. 
· Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas suspendidas. 
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· El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde plataformas 
móviles correctamente protegidas. 

· Prever si procede la adecuada situación de las redes de protección, 
verificándose antes de iniciar los diversos trabajos de estructura. 

· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 
conexión se efectuará mediante clavijas adecuadas a un cuadro eléctrico 
dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 

5.3.1.3 Cerramientos  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

· Caídas de altura. 
· Desprendimiento de cargas-suspendidas. 
· Golpes y cortes en las extremidades por objetos y herramientas. 
· Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, etc.). 

 
b) Medidas de prevención 
 

· Señalizar las zonas de trabajo. 
· Utilizar una plataforma de trabajo adecuada. 
· Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del 

personal por la vertical de los trabajos. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

 

5.3.1.4 Albañilería  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

· Caídas al mismo nivel. 
· Caídas a distinto nivel. 
· Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 
· Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 
· Cortes y heridas. 
· Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano. 

 
b) Medidas de prevención 
 

· Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías de 
tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.). 

· Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
· Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 
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· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 
conexión se efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor 
diferencial de alta sensibilidad. 

 

5.3.2 Montaje  
 
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de 
protección. 
 

5.3.2.1 Colocación de soportes y embarrados  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

· Caídas al distinto nivel. 
· Choques o golpes. 
· Proyección de partículas. 
· Contacto eléctrico indirecto. 

 
b) Medidas de prevención 
 

· Verificar que las plataformas de trabajo son las  adecuadas y que 
dispongan de superficies de apoyo en  condiciones. 

· Verificar que las escaleras portátiles disponen de los  elementos 
antideslizantes. 

· Disponer de iluminación suficiente. 
· Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 
· Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y velar 

por su utilización. 
· Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 

conexión se efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor 
diferencial de alta sensibilidad. 

 

5.3.2.2 Montaje de Celdas Prefabricadas o aparamenta, Transformadores de 
potencia y Cuadros de B.T.  

 
a) Riesgos más frecuentes 
 

· Atrapamientos contra objetos. 
· Caídas de objetos pesados. 
· Esfuerzos excesivos. 
· Choques o golpes. 

 
b) Medidas de prevención 



 
Pag 59 de 62 

 
· Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 
· Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para 

la carga a elevar. 
· Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del 

cable. 
· Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las 

instrucciones que serán acordes con el  R.D.485/1997 de señalización. 
· Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas 

suspendidas. 
· Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 
· Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 

   - Cables, poleas y tambores 
   - Mandos y sistemas de parada. 
   - Limitadores de carga y finales de carrera. 
   - Frenos. 

· Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar 
por su utilización. 

· Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga 
máxima, longitud de la pluma, carga en  punta contrapeso). A tal fin, 
deberá existir un cartel suficientemente visible con las cargas máximas 
permitidas. 

· La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, 
bien por el señalista o por el enganchador. 

 

5.3.2.3 Operaciones de puesta en tensión  
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

· Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 
· Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
· Elementos candentes. 

 
b) Medidas de prevención 
 

· Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras 
eléctricas necesarias. 

· Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 
· Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 
· Enclavar los aparatos de maniobra. 
· Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes de grupo de la 

situación en que se encuentran los puntos en tensión más cercanos. 
· Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
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5.4 Aspectos generales  
 
La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y 
adiestramiento del personal de la Obra en materia de Prevención y Primeros 
Auxilios. Así mismo, comprobará que existe un plan de emergencia para atención 
del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios 
asistenciales adecuados. La dirección de estos Servicios deberá ser colocada de 
forma visible en los sitios estratégicos de la obra, con indicación del número de 
teléfono. 
 

5.4.1 Botiquín de obra  
 
Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estará a cargo 
de una persona capacitada designada por la Empresa, con los medios necesarios 
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
 

5.5 Normativa aplicable  
 

5.5.1 Normas oficiales  
 

· Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Revisión. 

· Ley 54/2003, de 12 de diciembre, reforma de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

· Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995 en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  

· Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997. 

· Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

· Real Decreto 842/2002. Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

· Real Decreto 3275/1982. Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación. Instrucciones Técnicas Complementarias. 

· Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de Servicios de 
Prevención. 

· Real Decreto 485/1997 en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 

· Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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· Real Decreto 487/1997 relativo a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

· Real Decreto 773/1997 relativo a la utilización por los trabajadores de los 
equipos de protección personal. 

· Real Decreto 1215/1997 relativo a la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

· Real Decreto 2177/2004. Modificación del Real Decreto 1215/1997 de 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales 
en altura. 

· Real Decreto 1627/1997 relativo a las obras de construcción. 
· Real Decreto 604/2006, que modifica los Reales Decretos 39/1997 y 

1627/1997. 
· Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 
· Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006. 
· Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se 

promulgue durante la vigencia del documento. 
 
 
El técnico competente, D. Ignacio González Espinosa 
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ANNEX 12 
 

AFECTACIONS AL TRÀNSIT 
 

1. AFECTACIONS AL TRÀNSIT 

En l’àmbit del projecte no es produeixen grans afectacions al trànsit, donada la concentració de les 

diferents actuacions i per tractar-se de obra nova. A continuació es detallen les afeccions per actuació. 

 

1.1 Afectació 1: Actuació d'urbanització de la zona esportiva 

Durant la execució d'aquesta actuació no es preveuen grans afectacions al trànsit, augmentarà la 

presència de camions, dúmpers, banyeres pel nucli antic que provocaran brutícia provocada per l'entrada 

i sortida de camions. 

 

Es preveu una capa de grava als accessos rodats a l'obra, a diari s'inspeccionarà el carrer Anselm Clavé 

al pas pels accessos de l'obra, mantenint-lo net de pols provinent de l'obra i s'augmentarà la vigilància 

després de pluges, quan es produirà un increment de la precipitació de fang al paviment. 

1.2 Afectació 2: Actuacions de pavimentació de l'aparcament d'automòbils 

Durant la pavimentació de l'aparcament de cotxes es preveu entrada i sortida de camions i estretament 

de la calçada que haurà de senyalitzar-se adequadament. 

 

1.3 Afectació 3: Construcció de voreres al C/ Anselm Clavé 

Durant la execució d’aquesta actuació el trànsit només queda afectat durant la construcció de les 

voreres, es produirà un estretament de la calçada que s’haurà de senyalitzar adequadament. 
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ANNEX 13 
 

EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 

1.  INTRODUCCIÓ 

El present document té per objecte la definició de la qualificació urbanística dels terrenys on s’emplaçarà 

la zona esportiva de Sta Margarida de Montbui. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS TERRENYS 

Els terrenys on se situarà la futura zona esportiva es troba a l’accés sud-est al nucli antic de Santa 

Margarida de Montbui. La superfície total a ocupar és de 1,85 HA (18.497 m2). 

 

A continuació es detalla la qualificació per superfícies: 

 

 1- Equipaments comunitaris i dotacions     8.629,19 m2 

 2- Protecció de sistemes generals     1.327,85 m2 

3- Sòl rústic No Urbanitzable      7.253,07 m2 

 4- Protecció de sistemes generals    1.315,56 m2 

 5- Sistema viari       36 m2 

 

Les ocupacions que hi haurà en aquests sòls seran les següents: 

Segons classificació anterior 

 

 1- Camp de futbol, graderia, edifici de bar, zona de jocs i petanca 

 2- Construcció de voreres. Tanca de fil limitant la zona esportiva. 

 3- Aparcament d’autobusos, graderia i camp de futbol 

 4- Pavimentació aparcament de cotxes 

 5- Introducció de ressalt al pas de vianants 

 

3. VALORACIÓ DE COMPENSACIONS 

En aquesta valoració es pretén fer un estudi sobre les indemnitzacions als propietaris dels terrenys 

afectats per la obra. 

 

En aquest cas, únicament hi ha un propietari a indemnitzar. 
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Els terrenys són qualificats com a Sòl Rústic No Urbanitzable i consta d’una superfície de 11.294 m2. 

(0,72 Ha) Els usos de l’actual terreny és l’agrícola, on s’hi practica conreu de secà. 

 

Tal i com es posa de manifest en aquest document, el valor unitari del sòl adjudicat amb aprofitament és 

de 100,32 euros/m2. 

 

El total del sòl adjudicat amb aprofitament dins de l’actuació és de 7.253,07 m2. 

 

Aplicant el valor unitari pe aquesta superfície s’obté el valor total del sector: 

 

100,32 euros / m2 x 11.294 m2 = 1.133.014,08 € 

 

El total del sòl brut aportat dins del sector és de 7.253,07 m2 

 

Pe deduir la repercussió d’aquest valor sobre el sòl brut aportat cal dividir el valor total sobre aquesta 

superfície: 

 

1.133.014,08 € / 7.253,07 m2 = 156,21 euros / m2 

 

Per tal d’homogeneïtzar el sòl brut inclòs en la zona esportiva respecte el sòl no urbanitzable agrícola 

afectat, caldria aplicar un coeficient corrector de 1,4, amb el que es té en compte la càrrega financera i 

de temps que suporten els propietaris del sector i que no han d’assumir els propietaris del sòl no 

urbanitzable agrícola. D’aquesta forma s’obté com a resultat final el següent: 

 

156,21 € / m2 / 1,4 = 111,58 euros / m2 

 

4. OCUPACIONS TEMPORALS 

No es preveuen ocupacions temporals en tota la durada de l’obra. Tot el material d’aplec es trobarà dins 

l’àmbit d’obra i els vials interiors auxiliars no sobresortiran de l’àmbit d’obra. 
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ANNEX 14 

 

JARDINERIA 

1.  INTRODUCCIÓ 

El present document té per objecte la definició dels elements de jardineria i la instal·lació de reg 

necessària dins del projecte d'urbanització de la zona esportiva al nucli antic de Santa Margarida de 

Montbui. 

 

2.  DESCRIPCIÓ DE L'ENJARDINAMENT 

El tipus d’arbre s’ha escollit en funció de la zona i el seu us i tenint en compte a més, que les espècies 

s’adaptin a la estació de cada zona. 

- A la zona de bancs del mur se situarà l’arbrat alineat amb la vertical dels bancs i seran Quercus 

Ilex (1 peu cada 10m). 

- Resseguint el camí perimetral al nord de la zona esportiva hi haurà Populus Alba que ajudaran 

juntament amb el tractament amb una manta orgànica a mantenir el talús. 

- A la zona ajardinada nord-est es plantaran de Olea SP i també es plantaran exemplars de 

planta orgànica i ornamental com Lavanda, Argelagó, Llentiscle i Romaní, totes elles típiques de clima 

termomediterrani (densitat 2.500 peus/Ha). 

- Al carrer Anselm Clavé es plantaran arbres Tipuana Tipu alineats a vorera, en escossells de 

1x1 metres. 

 

2.1 CARACTERÍSTIQUES DELS ARBRES I PLANTACIONS 

Acer negundo 

Descripció: Arbre caducifoli, d'uns 10 m d'altura, amb l'escorça més o menys llisa o finament fisurada i la 

copa frondosa, més o menys arrodonida. 

Fulles compostes, amb 3-7 foliols de forma ovada-oblonga amb la vora asserrada. Feix de color verd i 

revés una mica més pàl·lid. Flors a peus diferents, apareixent abans que les fulles. Són poc vistoses i 

estan disposades en branquiols penjants de color verd-groguenc. Floreix al Març-Abril. 

Cultiu i usos: Es multiplica per mitjà de llavors normalment, tot i que també és possible per estaques. 

L'auró és una espècie bastant resistent als sòls i climes per la seva rusticitat. Els intensos calors 

estiuencs fan que la fulla es comenci a pansir abans de la tardor molt sovint. Arbre d'ombra molt usat en 

alineacions. 
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Quercus Ilex 

És un arbre monoic de copa arrodonida que arriba als 10-15 m d'alçada, amb el tronc curt i l'escorça 

trencada de color gris fosc. Fulla perenne, simple, alterna, amb peciol de 3-10 mm força rígides i de 

forma variable, ovalat. Floreix a l'Abril-Maig. Gla de forma cilíndrica, puntiaguda de 2-3 cm de longitud. 

 

Cultiu i usos: Espècie indiferent en quant a sòls, tot i que agraeix sòls solts i profunds. Molt resistent a la 

sequera. Suporta malament el trasplantament en les primeres fases de la seva vida. Arbre noble que fa 

una agradable ombra, suporta estoicament la poda, ja que en estat silvestre rebrota d'arrel desprès 

d'incendis, tales, etc. 

Populus Alba 

Arbre caduficoli corpulent de fins a 30 m d'alçada, de tronc gruixut i sistema radical fort, amb nombroses 

arrels secundàries llargues que emeten multitud de subarrels. Escorça llisa, blanquinosa, amb les 

cicatrius negroses d'antigues branques, copa ampla i irregular. 

Cultiu i usos: Es multiplica per esqueixos que broten en abundància al voltant del peu adult. Li agraden 

els sòls frescs i rics. Suporta bé els calors excessius per tal de tenir aprovisionament d'aigua. Posseeix 

un creixement ràpid. Per la quantitat de renous que emet pot competir amb altres espècies properes. Les 

seves arrels són agressives, pel qual s'ha de descartar la seva plantació a prop d'instal·lacions o 

construccions properes. 

Olea SP 

És un arbre pertanyent a les Oleàcies, espècie autòctona de les regions temperades del sud d’Europa. 

És un arbre de fulla perenne, viu molts anys gràcies a la seva resistència, arriba a créixer fins a 15 m 

d’altura amb copa ampla i tronc gruixut . 

Cultiu i usos: És poc exigent en sòls, tot i que li agrada terrenys solts. Suporta climes molt variats i 

aguanta bé el fred intens. 

Tipuana Tipu 

És un arbre que arriba fins una altura de 8 a 12 m , amb un diàmetre de copa de 6 a 8 metres, 

Es tracta d’un arbre d’origen tropical originari de Amèrica del Sud, les tipuanes plantades en grup són 

espectaculars durant els mesos de Juny i Juliol per la seva intensa floració. 

 

 



 

   

  

    

 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa M argarida de Montbui 

 3 

2.2 CARACTERÍSTIQUES DELS ARBRES I PLANTACIONS 

Les alçades i perímetres són els especificats en els amidaments. Els arbres han de ser rectes i sense 

deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, la copa ha d’estar formada a partir de 2.5 m.d’alçada i amb 

ramificacions ben repartides al voltant de l’eix. Els arbres de port més petit, si no s’especifica el contrari 

als amidaments, vindran copats a 2 m. d’alçada. Els arbres piramidals han de venir fletxats, amb la guia 

completa sense escapçar i, si no s’especifica el contrari, totalment vestits de branques des de la base. 

Per a la plantació d’arbres d’arrel nua o contenidor s’obriran clots de 0.8 x 0.8 x 0.8, retirant les terres de 

mala qualitat i reomplint el clot amb terres de textura franco-sorrenca, amb un mínim del 3% en matèria 

orgànica i exemptes d’elements grollers. 

Per a la planta arbustiva el clot de plantació és de 0.3 x 0.3 x 0.3 El marc de plantació per l’arbrat i 

l’arbustiva de la mitjana és, en tots els casos el reflectit en el plànol d’enjardinament inclòs en el projecte. 

La profunditat de plantació ha de ser l’adequada. Les terres han d’arribar com a màxim, 5 cm. per sobre 

del coll de la planta, mai més amunt. Sempre que la Direcció facultativa ho requereixi, es col·locaran 

tutors de manera que ni el material de fixació tutor-arbre, ni el propi tutor, provoquin ferides a l’escorça. 
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ANNEX 15 
 

SERVEIS AFECTATS 
1. GENERALITATS 
 
El present Annex té un doble objectiu, por una banda es tracta d’identificar i localitzar tots aquells serveis 

públics o privats que, de qualsevol manera, es veuran afectats per l’execució de les obres i, per tant, serà 

necessari protegir, modificar, reposar, etc.; per altra banda pretén justificar, descriure i calcular la solució 

projectada per a resoldre el problema que planteja la reposició de cadascú d’ells. 

 

2. SERVEIS AFECTATS 
 
Línies d’electricitat 

Dins l’emplaçament del camp de futbol actual s’haurà de desmantellar la xarxa de baixa tensió interna 

que proporcionava l’electricitat per l’enllumenat del camp de futbol i l’electricitat per al bar i vestidors. 

Telecomunicacions 

Existeix una línia aèria de telefònica propera a l’àmbit d’actuació. No es preveuen afectacions a aquest 

servei, tot i que s’haurà de preveure un pòrtic limitador de gàlib a l’accés a l’obra. 

Gas 

No hi ha conduccions de gas en tot el nucli antic 

Aigua potable 

Existeix una conducció d’aigua soterrada per a subministrament de la Casa Gran, que llinda a l’àmbit 

d’actuació pel sud-est. La conducció passa per on es trobarà la vorera del costat de la zona esportiva. 

Altres 

No hi ha afectacions previsibles per a els altres serveis. 

 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
La xarxa elèctrica a desmuntar consta de: 

- 1 Quadre elèctric de BT 

- 10 pals de fusta de 6 metres d’alçada amb els respectius focus 

- 132 m de fil elèctric de BT 

Es conservarà el tub d’abastament d’aigua de DN 110 
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Pals d’enllumenat a retirar 

 
 

 
Quadre a desmantellar 
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ANNEX 16. Pla d’obra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Zona Esportiva Sta. Margarida de Montbui 124 días
2 INICI 0 días

3 IMPLANTACIÓ I REPLANTEIG 15 días
4 Treballs previs 15 días

5 Enderrocs 5 días

6 MOVIMENT DE TERRES 30 días
7 MOVIMENTS DE TERRES 30 días

8 INSTAL·LACIONS URBANITZACIÓ 30 días
9 Xarxa d'aigües residuals 10 días

10 Xarxa d'aigües pluvials 30 días

11 Xarxa d'aigua potable 20 días

12 Xarxa de reg 20 días

13 Xarxa elèctrica 20 días

14 Xarxa d'enllumenat 20 días

15 ESTRUCTURES 90 días
16 Mur 15 días

17 Graderia 75 días
18 Fonaments 10 días

19 Estructura de formigó 15 días

20 Estructura metàl·lica 30 días

21 Interiors 20 días

22 CAMP DE FUTBOL 60 días
23 Moviment de terres 30 días

24 Ferms i paviments 30 días

25 Instal·lacions 28 días

26 Tancaments perimetrals 8 días

27 Il·luminació 8 días

28 Equipaments esportius 3 días

29 Acabats 5 días

30 APARCAMENT D'AUTOBUSOS 10 días
31 Pavimentació 10 días

32 C/ ANSELM CLAVÉ 30 días
33 Canalització de serveis 20 días

34 Construcció de voreres 10 días

35 ÀREES D'ESBARJO 15 días
36 Zona de petanca 2 días

37 Zona de jocs infantils 10 días

38 Instal·lació pèrgola fotovoltaica 15 días

39 APARCAMENT D'AUTOMÒBILS 15 días
40 Pavimentació 10 días

41 Senyalització 5 días

42 JARDINERIA 15 días
43 Plantacions 15 días

44 Hidrosembra 10 días

45 ZONES INTERIORS 25 días
46 Ferms i paviments 25 días

47 MOBILIARI 10 días
48 Jocs Infantils 10 días

49 Equipament urbà 10 días

50 NETEJA I ACABATS 12 días
51 Posada en servei 7 días

52 Neteja 10 días

53 SiS, Control de Qualitat, Gestió de Residus 124 días
54 Seguretat i salut 124 días

55 Control de Qualitat 124 días

56 Gestió de Residus 124 días

57 FINAL DE LES OBRES 0 días

01/07

19/12

16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito exteTarea

División

Página 1

Proyecto: PLANNING 2011.mpp
Fecha: jue 23/06/11
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ANNEX 17 
 

CONTROL DE QUALITAT 

1. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El present document és el Pla d’Assaigs per a les obres del PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA 

ESPORTIVA A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI (Anoia), i està basat en la normativa vigent: 

 

- Recomanacions per al control de qualitat en les obres de carreteres PG3/1975 “Orden 

circular 10/02, modificada por O.C. 10bis/02” 

- Normativa de formigó estructural EHE 

- Normes tecnològiques corresponents de cada unitat d’obra 

 

Amb la finalitat de mantenir i assegurar la qualitat de totes les unitats d’obra, tal i com s’indica en el Plec 

de Condicions i de prescripcions generals i condicions que han de complir els materials per a l’execució 

de les obres de moviment de terres, conduccions i drenatges, obres de fàbrica, ferms flexibles, ferms 

rígids, obres de senyalització, jardineria i canalitzacions de diversos serveis. 

 

Per tal d’aconseguir els objectius marcats, es proposen els assaigs següents: 

 

• Sòls: Assaig de identificació i classificació 
- Anàlisi granulomètric, segons NTL-104/91. 

- Límits d’Atterberg, segons NTL-105 i 106/91. 

- Matèria orgànica, segons NTL-118/91. 

- Assaig Próctor Normal, segons NTL-107/91. 

- Assaig C.B.R. a laboratori (tres punts), sense incloure assaig de próctor, NTL-111/87. 

- Assaig Proctor Modificat. 

- Determinació de la densitat i humitat “in situ”, per mètodes nuclears, ASTM D 3017/78. 

- Assaig de càrrega amb placa de diàmetre 60 cm, segons DIN-18134, ZTVE-STB-65. 

 

• Capes granulars 
- Equivalent d’arena, segons NTL-113/87. 

- Coeficient de neteja, segons NTL-172/86. 

- Assaig de desgast de Los Angeles, segons NTL-149/91. 

- Cares de fractura, segons NTL-358/00. 

- Índex d’angulositat, segons NTL-354/91. 

 

• Canonades 
- Resistència a compressió, segons UNE 50086-1. 
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- Assaig de tracció, amb determinació de l’esforç màxim (punt de fluència o de ruptura), 

segons UNE 53112-88. Sèrie de tres provetes. 

 

• Control de formigó fresc 
- Toma de formigó fresc, inclòs la mesura de l’assentament amb em con d’Abrams. 

 

• Elements prefabricats 
- Dimensions, gruix i rectitud dels elements prefabricats. 

• Aglomerat asfàltic 
- Presa de mostres de material bituminos, segons NTL-1. 

- Contingut de lligant, segons NTL-164/90. 

- Anàlisi granulomètric dels àrids extrets, segons NTL-165/90. 

- Assaig Marshall, fabricant tres provetes, segons NTL-159/86 i NTL-161/84 amb la 

determinació de la densitat aparent, estabilitat i fluència. 

- Proveta de mescla bituminosa de diàmetre 100 mm i determinació de la densitat i gruix, tall 

de separació de capes i replè de forats, segons NTL. 

 

• Vorades prefabricades de formigó i de pedra granítica 
- Característiques geomètriques i aspecte, UNE 127025 

- Resistència a compressió sobre proveta. 

- Resistència a desgast, UNE 127005/90. 

 

• Rajoles de formigó, us exterior (rigoles) 
- Forma i dimensions, segons UNE 127001/91. 

- Absorció d’aigua, segons UNE 127005/90. 

 

• Jardineria 
- Determinació de la conductivitat a 25ºC 

- Contingut de llavors, aigua, adob i components de sembra d’espècies herbàcies i arbustives. 

- Identificació de llavors i comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant. 

- Determinació del contingut de carbonats, fòsfor, nitrogen, potassi, sals solubles pH. 

- Contingut de matèria orgànica, segons NLT-118. 
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Tots aquests assaigs i proves es sistematitzen i quantifiquen en el quadre següent: 

UNITAT ASSAIG FREQÜÈNCIA NORMA RESULTAT NÚM.

Excavació - 
Terreny natural 

Densitat 600 m2 NTL-109 ≥ 95 % PM 30 

 Proctor modificat 10.000 m2 NTL-108 - 2 

Terraplè – Sol 
seleccionat 

Granulometría 8.000 m3 NTL-104 ≤ 8 cm 2 

 Límits d’Atterberg 5.000 m3 NTL-106 LL<30 IP>10 4 

 Proctor modificat 5.000 m3 NTL-108 ≤ 1,75 4 

 Matèria orgànica 5.000 m3 NTL-117 Exempt 4 

 C.B.R. 10.000 m3 NTL-111 ≥ 10 2 

 Densitat “in situ” 250 m3 NTL-109 ≥ 100 % PN 77 

Reblert de rases 
amb terra 

Proctor Normal 4.000 m3 NTL-107 ≥ 1,45 3 

 Densitat “in situ” 200 m3 NTL-109 ≥ 95 % PM 16 

Subbase tot-u 
artificial 

Granulometria 4.000 m 3 NTL-104 ≤ 5 cm 3 

 Límits d’Atterberg 4.000 m3 NTL-106 No plàstic 3 

 Equivalent d’arena 4.000 m3 NTL-113 ≥ 25 3 

 Desgast Los Angeles 8.000 m3 NTL-149 < 50 3 

 Proctor Modificar 8.000 m3 NTL-108 - 3 

 Densitat “in situ” 200 m3 NTL-109 ≥ 95 % PM 14 

Base tot-u 
artificial 

Granulometria 4.000 m 3 NTL-104 ≤ 5 cm 3 

 Límits d’Atterberg 4.000 m3 NTL-106 No plàstic 3 

 Equivalent d’arena 4.000 m3 NTL-113 ≥ 30 3 

 Desgast Los Angeles 8.000 m3 NTL-149 < 50 3 

 Cares de fractura 8.000 m3 NTL-358 > 50 % 3 

 Proctor Modificar 8.000 m3 NTL-108 - 3 

 Densitat “in situ” 200 m3 NTL-109 100 % PM 13 

 

Reblert rases 
amb sorra 

Granulometria 500 m3 NTL-104 ≤ 5 mm 6 

 Límits d’Atterberg 500 m3 NTL-106 IP < 5 6 

 Equivalent d’arena 500 m3 NTL-113 ≥ 70 6 

 Contingut de sulfats 500 m3 NTL-120 < 1,2 % 6 
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Vorades de 
formigó 

Resistència a flexió 500 m 
UNE-

127025/99 
> 5,5 N/mm2 10 

 
Resistència a compressió 500 m UNE-83302 

> 350 

Kg/cm2 
10 

 
Determinació de l’absorció 500 m 

UNE-

127025/99 
 10 

 
Resistència al desgast 500 m 

UNE-

127025/99 
 10 

Rajoles Dimensions 2.000 m2 - PPTP 3 

 Absorció d’aigua 2.000 m2 UNE-127002 PG-3 3 

 Resistència a la gelada 2.000 m2 UNE-127004 Inert 3 

 Resistència al desgast 2.000 m2 UNE-7015 PG-3 3 

 Resistència a la flexió 2.000 m2 UNE-7034 PG-3 3 

Tubs de polietilè Comprovació geomètrica 3.000 m UNE-53131 PPTP 3 

 Resistència a tracció 6.000 m UNE-53133 ≥ 100 kg/cm2 3 

 Allargament a ruptura 6.000 m UNE-53133 ≥ 350 % 3 

Tubs, 
sanejament  

Comprovació geomètrica 3.000 m UNE-53131 PPTP 3 

 Resistència a tracció 3.000 m UNE-53112 >500 Kg/cm2 3 

 Allargament ruptura 3.000 m UNE-53112 ≥ 80 % 3 

 Resistència a flexió trans. 3.000 m UNE-53323 Plec MOPU 3 

Formigó HM-20 Resistència a compressió 80 m3 UNE-83304 EHE 13 

Formigó HA-25 Resistència a compressió 50 m3 UNE-83304 EHE 3 

Acer per armar Característiques 

geomètriques 
100 tn UNE-36088 - 2 

 
Doblegat-desdoblegat 100 tn UNE-36088 

No 

esquerdes 
2 

 
Límit elàstic 100 tn UNE-7262 

4,5 o 5,1 

t/cm2 
2 

Acer en perfils 
laminats 

Tracció 100 tn UNE-7262 PG-3 2 

 Resistència 100 tn UNE-3640 PG-3 1 

 Duresa Brinell 100 tn UNE-7290 PG-3 1 

 Anàlisi químic 100 tn UNE-36009 PG-3 1 

Mescles 
bituminoses 

Granulometria mescla 500 tn NTL-150 PG-3 7 

 Granulometria àrids 500 tn NTL-165 PG-3 7 

 Equivalent d’arena 500 tn NTL-113 PG-3 7 
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 Marshall 500 tn NTL-159 PG-3 7 

 Densitat “in situ” 250 tn NTL-168 ≥ 97 % 14 

Marques vials Consistència 1 MELC 12.74 80-100 U.K 1 

 Assecat 1 MELC 12.71 < 30 1 

 Matèria fixa 1 MELC 12.05 ± 2 u 1 

 Estabilitat 1 MELC 12.77 ≥ 15 % 1 

 Reflectancia 1 MELC 12.97 ≥ 80 % 1 

 Poder de cobriment 1 MELC 12.96 RC > 0,95 1 

 Microesferes defectuoses 1 MELC 12.30 < 20 % 1 

 Refracció microesferes 1 MELC 12.31 > 1,50 1 

 Granulometria microesferes 1 MELC 13.32 PG-3 1 

 Dosificació pintura 1 - 2,4 a 2,7 l/m2 1 

 Dosificació microesferes 1 - 715 g/m2 1 

Senyals verticals Gruix xapa 50 u IC 8.2 PPTP 3 

 Gruix galvanitzat 100 u IC 8.2 PPTP 3 

Jardineria Conductivitat a 25ºC 1 - - 6 

 Contingut de llavors, aigua, 

adob i components de 

sembra d’espècies herbàcies 

i arbustives 

 

1 

 

- 

 

- 

 

3 

 Identificació de llavors i 

comprovació dels 

percentatges formulats i 

espècie dominant 

 

1 

 

- 

 

- 

 

3 

 Contingut de carbonats, 

fòsfor, nitrogen, potassi, sals 

solubles i pH 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

3 

 Contingut de matèria 

orgànica 
1 NLT-118 - 3 
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2. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
El pressupost destinat al Control de Qualitat serà abonat pel contractista fins a un 1% del pressupost. Si 

aquest import es veiés superat, la diferència serà abonada per la propetat. En cas que els materials no 

compleixin les espectatives el contractista serà qui pagui els assajos fins que els materials aprovin els 

requeriments mínims reflexats al plec de condicions. 

 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats, 

s’obtenen el nombre d’actuacions previstes amb les següents consideracions de tipus general: 

 

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 

producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el Contractista 

haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 

corresponents indicats en aquest plec. 

 

• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor 

per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a 

cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del Contractista. 

 

• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la 

producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 

 

• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de 

qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi 

d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs 

d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del Contractista, encara que disposin de marca. Si 

algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment 

de formigó d’aquesta planta. 

 

• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 

atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 

correrà a càrrec del Contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que 

hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits i pels mateixos capítols del 

pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es 

realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 
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ANNEX 18 

 

ESTUDI D’ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex és un estudi de la possibilitat d’organització de les obres de construcció de la 

urbanització de la zona esportiva. 

 

2. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

 

A continuació es detallen les diferents fases d’execució del projecte d’urbanització. 

1. Inici de les obres 

a. Replanteig de l’àmbit d’actuació 

b. Replanteig zona aparcament d’automòbils 

c. Replanteig del camp de futbol i graderia 

d. Replanteig de les zones de jocs infantils i petanca 

2. Excavació de les següents zones: 

a. Camp de Futbol i zona de graderia i jocs. Cal replantejar d’acord amb la direcció d’obra. 

3. Reblert amb les terres excavades la zona d’aparcament d’autobusos i el camí perimetral. 

4. Execució del mur de la zona l’aparcament d’autobusos. 

5. Replanteig de les diferents rases per a instal·lacions. Abans d’això, serà necessari desplaçar part les 

casetes d’obra que es trobin al traç dels col·lectors. 

6. Execució de les rases d’instal·lacions, començant per les de la zona de graderia. 

7. Inici de construcció de la graderia. 

8. Inici execució de l’aparcament d’autobusos. 

9. Replanteig del camí perimetral, de les instal·lacions paral·leles a aquest i posterior execució 

10. Urbanització de la zona de petanca i jocs infantils 

11. Execució de la urbanització de l’aparcament de cotxes i del C/Anselm Clavé. Començant pels 

col·lectors i serveis. 

12. Execució de l’aparcament d’automòbils. 

13. Pavimentació de les zones interiors 

14. Col·locació de l’equipament fix de la urbanització 

15. Col·locació pèrgola de plaques fotovoltaiques. 

16. Col·locació jocs infantils 

17. Col·locació de gespa artificial 

18. Neteja i acabats de l’obra 
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3. SITUACIONS PROVISIONALS 

 

Les necessitats d’espai i moviment han de permetre el pas per l’obra. El pas de vehicles s’ha establert en 

5,00 metres, es per això que es fa necessari moure part de les instal·lacions d’obra a la plataforma del 

futur bar. 

A l’hora d’executar les obres al C/Anselm Clavé, s’ha de preveure que no es poden produir talls a la 

circulació a aquest carrer. 

 

4. INSTAL·LACIONS D’OBRA 

 

Per la ubicació de les instal·lacions d’obra del projecte d’urbanització, inicialment el lloc més adient és el 

situat més al nord-oest de la obra, on finalment hi anirà la zona d’espera de l’aparcament d’autobusos. 

 

Les citades instal·lacions hauran de disposar de les següents àrees diferenciades: 

 

- Àrea d’instal·lacions principals de les obres, on s’ubicaran les oficines d’obra, les casetes, neteges i 

menjadors per als treballadors 

- Parc de maquinària, on s’ubicarà la maquinària pesada destinada a l’execució de les obres. 

- Una zona de emmagatzematge de materials d’obra, on es separarà una zona pels materials tòxics, tals 

com olis… 

Es disposarà a més a més de zones (graderia) on s’emmagatzemaran les terres procedents de 

l’excavació, que posteriorment seran aprofitades com a rebliment per l’aparcament d’autobusos. 

Tanmateix succeirà amb la terra vegetal retirada. 
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5. PROCÉS CONSTRUCTIU DEL CAMP DE FUTBOL 

5.1 ESTUDIS PRELIMINARS. REPLANTEIG 

 

Per a garantir els pendents correctes de la plataforma de terres, caldrà revisar a consciència l’estat de la 

base de terreny recentment desmuntat, verificar que els assajos de control realitzats en el terreny 

existent tenen els valors adequats i que es pot procedir a l’execució de pròpiament el terreny de joc. així 

mateix es reflectirà l’existència de qualsevol element pre - existent en la parcel·la, trobat durant el 

desmunt (serveis, elements d’estructura, canonades diverses...). 

 

Tot seguit, es farà un replanteig del terreny, marcant els eixos principals de la pista i totes aquelles 

referències que es considerin necessàries i suficients per a la correcta execució dels treballs, es 

marcaran, mitjançant fites, les cotes d’acabat per a tot moment tenir referències clares i poder corregir-

les, en el cas de ser necessari. 

 

Es realitzarà un plànol amb les coordenades inicials del terreny, i després d’això es definiran les 

coordenades d’acabat. 

 

La cota d’acabat del terreny de joc estarà per sota del nivell del terreny actual de la parcel·la, uns 3 

metres en el punt on la diferència és major. Preveiem doncs, que les característiques del terreny existent 

són suficients per suportar l’ús del terreny de joc, fent-hi un tractament superficial de compactació i 

enduriment. 

5.2 MOVIMENTS DE TERRES. 

 

Primer de tot i per facilitar el moviment de la maquinària, s’enderrocarà la tanca perimetral de formigó a 

continuació es demoliran les antigues edificacions de vestidors i del bar, es retiraran les plaques de 

fibrociment segons marca la llei i es retirarà la barana perimetral de l’antic terreny de joc. També es 

desmantellarà la xarxa aèria d’enllumenat. 

 

A partir d’aquí, el moviment de terres consistirà en excavar en desmunt a la zona Nord-Est per assolir la 

cota 392, cal destacar que els primers 50 cm de terra no es podran fer servir com a terra d’aportació, per 

tant s’hauran de transportar a un abocador controlat. La resta de terra es farà servir pel reblert de la zona 

Sud-Oest, sempre i quan compleixi les característiques marcades en l’annex de pavimentació. 

 

Una vegada finalitzat el moviment de terres, es realitzaran tasques de perfilat i compactació del camp, 

així com d’excavació de rases per a la instal·lació de serveis de sanejament, reg, canaletes, bordons, i 

sabates per als equipaments esportius. 
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Els treballs es realitzaran per mitjans mecànics. Els sobrants es carregaran en camió i es traslladaran a 

on el promotor disposi o, si escau a un abocador pròxim. Després es compactarà aquesta capa. 

 

Es marcaran els vèrtexs i es delimitarà el terreny de joc, perquè la propietat determini per on s’ha de 

realitzar l’excavació de les rases, queixes, per al pas dels serveis. Es continuarà amb l’excavació de les 

rases amb una retroexcavadora. 

 

D’altra banda, es preveu la instal·lació del dipòsit per a recollida de pluvials i per abastir el sistema de reg 

a l’oest del camp de futbol. 

  

Es contemplarà llavors, l’esbrossada de la parcel·la escollida i una excavació equivalent al volum del 

dipòsit de 20.000 litres i el volum necessari per a la seva fixació i estabilització. 

 

L’excedent de les terres es gestionarà mitjançant un gestor autoritzat o es reutilitzarà en cas necessari 

sempre que les condicions de les terres siguin les adequades. 

5.3 INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS. 

 
En el mateix període de temps es procedirà a la col·locació de la xarxa de drenatge, tot seguit es 

procedirà a realitzar la canalització de la xarxa de reg amb la seva corresponent línia elèctrica i la 

instal·lació d’enllumenat. 

I finalment es procedirà a la instal·lació de la canaleta de recollida d’aigües i els col·lectors. 

5.3.1 XARXA DE DRENATGE 

 

5.3.1.1 COL·LECTOR 

Les aigües que recullen les canaletes, previstes en les longituds corresponents als dos laterals del camp, 

es canalitzen en els mateixos laterals mitjançant diversos embornals, i en el fons del camp uns col.lectors 

definits als plànols. Després es distribuiran les aigües segons s’indiqui al projecte, desaiguant a la xarxa 

de clavegueram del municipi. Simultàniament s’executaran les arquetes registrables i cegues, segons 

disposi el projecte, a les quals estaran connectats. 

 

L’excavació per a la formació de rases per col·lectors serà a cel obert per mitjans mecànics amb una 

secció mitjana d’acord amb el diàmetre de la canonada i amb un pendent longitudinal del 0.5%. 

 

La canonada complirà, tal com especifica el plec, les normes UNE corresponents i tindran certificat 

d’homologació de qualitat AENOR. Seran col·locades sobre llit de sorra de riu i pudorós de sorra fins a 
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15 cm per sobre del tub. El material amb el que s’acabés d’omplir la rasa serà el que mateix extret de les 

excavacions ja realitzades, aprofitant el material excedent. Finalment es compacta tota la rasa, amb una 

planxa compactadora. 

 

5.3.1.2 CANALETES 

Delimitant les dues zones de banda laterals del camp, es col·locarà la canaleta de recollida d’aigües. 

 

Un cop realitzada aquesta excavació es procedirà a col·locar, sobre un llit de formigó de 15 cm., una 

canaleta de drenatge prefabricada, de formigó polímer de secció 200x320, material totalment ecològic 

davant d’accidents o d’agents climatològics, que van coberts amb reixeta superior de polipropilè o fossa 

nodular per poder retenir la gespa artificial, aquesta anirà col·locada a nivell de la base asfàltica. 

Periòdica i simultàniament s’aniran posant tots els elements que conduiran l’aigua cap al col·lector 

(embornals, sorrals, tubs de connexió entre embornal i arqueta de col lector). 

5.3.2 XARXA DE REG 

El sistema reg del camp de futbol estarà compost per un total de 6 canons distribuïts segons marca 

l’esquema de projecte. 

 

El sistema de reg estarà automatitzat mitjançant equip programador de 6 estacions, de control elèctric 

mitjançant electrovàlvules. Cadascuna de les estacions de l’equip programador (de la 1 a la 6) podran en 

funcionament un aspersor, amb un temps de reg aproximat de 2 minuts/ estació. 

 

Es preveu la col·locació d’un grup d’impulsió hidropneumàtic compost per 2 bombes CPD VE121 / 7 

muntades en paral·lel per a un cabal unitari horari de 12,5 m3/ha 102 mca , amb una potència de 9.2 Kw 

per unitat a una velocitat de 2900 rpm. 

 

En treballarà amb les canonades sense càrrega, la posada en marxa de les bombes es produeix de 

forma esglaonada, mitjançant un temporitzador, uns segons després de l’obertura de l’electrovàlvula. El 

canvi d'una estació a una altra es realitza sobreposant l'arrencada del segon a la parada del primer. En 

finalitzar el cicle complet, es produeix primer la parada del grup a continuació el tancament de les 

electrovàlvules, de manera que es descarrega la pressió de les canonades pels propis canons, aquesta 

operació elimina els cops d'ariet. 

 

A la zona de l’anell, per subministrar l’aigua als canons es realitzarà una doble conducció soterrada que 

estarà formada per una canonada de polietilè d’alta densitat de 90 mm i PN 10, completament 
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electrosoldada, a més d'una conducció d’un circuit de cablejat elèctric per a la instal·lació de reg 

constituïda per una Mànega de 0,6 / 1 kV de 1.5 mm2 de secció de 7,5,4,3 i 2 fils necessari. 

 

Al seu torn el sistema estarà dotat d'un dipòsit de polièster de 20,000 litres de capacitat, el qual anirà 

enterrat, des d'on s'impulsarà l'aigua mitjançant una Electro bomba. 

 

Les Electro vàlvules seran de 3 ¨ de pas total per alts rendiments amb una mínima pèrdua de càrrega i 

connexió roscada de 3 ¨ de 24 V i 2,5 W, són vàlvules de tancament lent per evitar cops d'ariet, aquesta 

vàlvula ira muntada amb peces especials de 3 ¨, deixant la instal·lació a una arqueta existent de 

60x60x60 i seran registrables a la banda de les electrovàlvules. 

 

Les arquetes on van instal·les electrovàlvules seran Arquetes sifòniques Registrables de 60x60x100 cm. 

realitzada amb fàbrica de maó massís de 1 / 2 peu de gruix rebut amb morter de ciment 1 / 6, 

arrebossada i brunyida en el seu interior, i solera de formigó HM-15 N/mm2 de 10 cm de gruix i tapa de 

Fosa per a les electrovàlvules, s/NTE-ISS-50/51. 

 

5.4 APLICACIÓ DE CAPA DE MATERIAL GRANULAR (tot-ú)  

Aquesta capa, també anomenada "capa de suport no aglomerada" té per objecte donar estabilitat i 

suport al futur paviment de gespa artificial. Segons estat de mesuraments es té previst una capa de 20 

cm de tot-ú. 

 

Aquest tot-u serà distribuït homogèniament de manera de poder arribar a les cotes establertes mitjançant 

un tractor-refinador comandat per sistema làser, del qual compactarà el terreny al 95% del proctor 

modificat realitzant les corresponents comprovacions “in situ” a partir de l’assaig normalitzat UNE 

103501, la compactació es realitzarà amb rodet autopropulsat de 12 t, amb la corresponent aportació de 

aigua per obtenir el grau d’humitat òptima per obtenir la compactació requerida. 

 
Tot seguit es col·locaran les vorades que delimiten la zona d’actuació del camp així com les marques els 

lliuraments dels aglomerats, paral·lelament a la col·locació de les vorades, un altre equip de paletes anirà 

col·locant les canaletes, d’aquesta manera ja s’haurà delimitat totes les entregues dels aglomerats. 

 

Una vegada s’hagin posat totes les vorades, així com les canaletes, es procedirà al perfilat i la 

compactació del tot-ú artificial, on s’ha d’obtenir el 95% del Proctor Modificat, aquests treballs es 

realitzaran amb una motoanivelladora làser que ens proporcioni amb exactitud els pendents longitudinals 

i transversals, posteriorment es compactarà amb un rodet vibratori autopropulsat de 12 t que garanteixi la 

compactació desitjada. 
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El procés consistirà en l’arribada del material procedent de pedrera l’estesa del mateix per la 

motoanivelladora, reg amb aigua del material per obtenir la humitat necessària per arribar a la 

compactació sol·licitada, amb l’energia necessària per arribar a aquest punt la aportés el compacte. 

 

L’equip per dur a terme aquests treballs estarà format per: 

• 1 Banyera  

• 2 Dumpers 

• Motoanivelladora  

• Compacte  

• Tractor de Reg  

• 3 Oficiales maquinistes  

• 3 Oficiales xofers  

• 2 peons  

Per a la coordinació dels equips de maquinària i mà de obra d’aquesta activitat és disposarà de un 

encarregat de moviment de terres que suspendrà l’encarregat general. 

 

5.5 BASE ASFÀLTICA 

Un cop instal·lats tots els serveis, així com realitzada l’estesa del tot-u i instal·lades les vorades i 

canaletes que delimiten el lliurament de l’asfalt es procedirà al reg d’emprimació i posterior aglomerat. 

 
Segons projecte, les característiques de l’aglomerat a col·locar són les següents: 

 

- Pavimentació aglomerada bicapa. 

- Primera capa de aglomerat asfàltic en calent S-12 d’àrid calcari de quatre centímetres de gruix. 

- Segona capa d’aglomerat asfàltic en calent IVa de dos centímetres de gruix 

 

Es procedirà a la Emprimació de l’emulsió catiònica a través d'un camió bituminador, posteriorment es 

col·locaran les capes d’aglomerat, compactat al 98% segons assaig Marshall. 

 

Per a l’execució de la base d’aglomerat asfàltic s’utilitzaran estenedores mecàniques autopropulsades, 

les quals són proveïdes de l’asfalt a través de camions bolquets. 
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Per a l’estesa de l’aglomerat, es realitzarà una estacada i es col·locaran unes piquetes cada 4 metres 

transversalment i cada 10 metres longitudinals al camp, de manera que a través d'un cable d’acer 

s’anivelli l’estenedora, això ens permetrà poder arribar a les pendents adequades, assegurant el correcte 

drenatge de les aigües superficials. 

 

L’execució es realitzarà per carrils longitudinals mitjançant estenedora seguida d'una compactadora, 

prenent com a nivell el definit per la rigola de la canaleta. 

 

La planimetria d’aquesta capa es comprovarà regant manualment la superfície i comprovant el 

desplaçament de l'aigua des del centre cap a les canaletes laterals, no havent de quedar tolls superiors 

als admesos segons el quadre de toleràncies.  

 

Per tant el nostre equip estarà format per la següent maquinària: 

• 1 Estenedora d’aglomerat  
• 1 Compactadora vibratòria  
• 1 Compactadora neumàtica  
• 1 Camió cuba bituminador 
• 1 Escombradora  
• 5 Camions banyera  

 

 

5.6 GESPA ARTIFICIAL 

 
Herba artificial basada en fibres 100% de poliolefina (POLIETILÈ) sobre una làmina base de polipropilè, 

fixat mitjançant poliuretà compacte, aplicat amb projecció a baixa pressió. Tot això llastat i emplenat amb 
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una barreja de sorra i grànuls de cautxú, (sorra de sílice arrodonida, rentada i seca de 0,5-1,0 mm. i 

grànuls de cautxú de 0,8-2,0). 

 

L’herba artificial es subministrarà en rotllos de amplada no inferior a 4 metres i un llarg variable. La unió 

de les peces s’efectuarà sobre una cinta plàstica d'un ample de 30 cm. amb adhesiu de poliuretà 

bicomponent, els marcatges es realitzaran posteriorment, retallant amb eines exclusives per marcar, la 

gespa ja col·locat, amb la mateixa fibra, però de color blanc, utilitzant el mateix sistema adhesiu que 

l'utilitzat per unir els rotlles. 

 

A les vores laterals del camp els diferents rotllos de gespa s’enganxaran a les canaletes, garantint així 

una bona fixació. 

 

El següent pas que s’executarà serà el llast de la sorra de sílice i del cautxú, tot ells amb una màquina 

enceballs especialment dissenyada per a aquest fi, la màquina té un dipòsit que desplaça el material 

mitjançant una cinta transportadora que gira a la velocitat del motor de la màquina i en l’extrem té un 

raspall i una comporta per a així poder calibrar de manera mil·limètrica els enceball, quedant d’aquesta 

manera els materials estesos de manera uniforme sobre tota la superfície de la gespa artificial. 

 

Les característiques del farciment han de ser les següents: 

Estructura: Dos capes de farciment de diferents tipus de partícules. 

 

Composició: 1ª Capa de sorra de sílice arrodonida, rentada i seca. 

                2ª Capa de grànuls de cautxú sbr 

 

Granulometria: Arena de sílice de 0,5-1,0 

 Grànul de cautxú de 0,5-1,5 

 

Cinta de Juntes La cinta estarà feta a base de fibra geotèxtil d’una amplada mínima de 30 

cm. 

 

Adhesiu   Poliuretà bicomponent 

 

Marcatge El Marcatge de Futbol 11 serà del mateix tipus d’herba que del camp i 

seran de color blanc, l’amplada és de 10 centímetres. El Marcatge de 
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Futbol 7 serà del mateix tipus d’herba que del camp i seran de color groc, 

l’amplada és de 7 centímetres. 

5.6.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA SUPERFÍCIE ACABADA DEL CAMP DE FUTBOL 

La superfície complirà amb els requisits marcats en el projecte, podent-los millorar si així ho requereix la 

propietat, podent passar d'un camp de categoria FIFA 1 * a un camp de màxima categoria FIFA 2 *. 

 

Tant en un cas com en l’altre tindrà un bon comportament de la frenada al lliscament dels jugadors, així 

mateix, donarà bona llibertat per als girs, un bon rebot de la pilota i una alta flexibilitat en les caigudes, però 

sense disminuir la seguretat de la petjada i l’estabilitat del jugador. 

 

5.7 GRADERIA I MUR 

Una vegada executat el moviment de terres es construirà el mur de formigó armat, primerament es 

construirà la sabata, amb l’armat deixant les esperes corresponents segons la EHE i una vegada 

contrastats els resultats de laboratori finalment s’armarà, encofrarà i formigonarà l’alçat del mur. 

La graderia és un edifici format per una estructura de formigó acompanyada d’una visera d’estructura 

metàl·lica. Primerament es realitzaran els fonaments, seguidament l’estructura de formigó i una vegada 

desencofrada l’estructura es passarà a realitzar els acabats de paleteria i instal·lacions. Alhora es realitzarà 

la visera metàl·lica, les peces de la qual es soldaran per a continuació col·locar-les. 

 

5.8 EQUIPAMENT  

Es dotarà a la instal·lació esportiva del camp de futbol de l’equipament adequat per a la pràctica del 

Futbol 11. És a dir, un joc de dues porteries i un joc de 4 banderins. 

 

El procés de execució dels ancoratges de les porteries (en els pals) comença un cop està estesa la 

gespa. Es retalla manualment la gespa en la ubicació assenyalada, es procedeix foradar l’aglomerat i 

buidar el volum de terreny que ocuparà la sabata de formigó en massa, s’omple el volum buit de formigó 

HM-25 i abans del seu enduriment es col·loquen les previsions dels ancoratges. Se segueix el mateix 

procediment, però a petita escala, per als banderins. 
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Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 23/06/11

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €19,07h Oficial 1a paletaA0122000

 €20,90h Oficial 1a electricistaA012H000

 €19,70h Oficial 1a muntadorA012M000

 €19,07h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,23h Oficial 1a jardinerA012P000

 €17,93h Ajudant electricistaA013H000

 €16,93h Ajudant muntadorA013M000

 €17,97h Ajudant jardinerA013P000

 €16,93h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €16,36h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 23/06/11

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €39,60h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U010

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050

 €84,36h Fresadora de pavimentC110U080

 €53,22h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €54,41h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €30,05h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

C131U013

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €95,32h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €46,38h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €52,23h Motoanivelladora petitaC1331100

 €60,29h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €39,44h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 23/06/11
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 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €57,36h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €37,63h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €24,87H Camió grua de 5 tC1503500

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €48,44h Camió grua de 10 tC1503U20

 €30,31h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €50,65h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €45,29h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €66,80h Grua autopropulsada de 24 tC150GU20

 €86,47h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €7,06h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €83,15h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €24,80h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,59h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,43h Formigonera de 250 lC1705700

 €47,41h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €52,78h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €33,61h Escombradora autopropulsadaC170E00U
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 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €34,72h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €10,53m3 Subministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl.lic de 5 m3 de capacitat

C1RA2500

 €4,25h Regle vibratoriC2005000

 €3,40h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,02h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €1,84h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €1,98h Cisalla elèctricaC200U003

 €3,37h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €4,42h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €5,62h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €3,53h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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 €1,01m3 AiguaB0111000

 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211U00

 €12,25t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €15,03t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €16,64t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €16,27t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €20,73m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030

 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €9,20m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €12,86m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

B032U010

 €10,78m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

B032U100

 €10,53t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €14,60t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €17,93m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

B033U030

 €17,85m3 Tot-u artificialB0372000

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €0,37m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €83,80t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €75,79t Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacsB0514301

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,21kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1B0552420

 €0,15kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECIB0552B00

 €0,15kg Quitrà tipus BQ-30B055STB0

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,20kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020
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 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €62,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €65,34m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €71,21m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U440

 €71,70m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U450

 €65,60m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641080

 €65,60m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641090

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €77,13m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003

 €74,34m3 Morter M-80B071UC01

 €68,42m3 Morter M-80B072U001

 €1,63kg Filferro acer galvanitzatB0A12U00

 €0,97kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,05kg Clau acerB0A3UC10

 €0,07u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,80u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de
diàmetre 1/4´´

B0AB1112

 €0,62kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €23,18m2 Placa nervada de 50 mm de gruix de dues planxes d'acer,
prelacades de 0,5 mm de gruix, amb aïllament de poliuretà
injectat de densitat 40 Kg/m3, i un pes entre 12 i 14 Kg/m2

B0C5U003

 €18,00m2 Planxa desplegada de 0,8 mm de gruix, amb romb de 8x16
mm i fil d'1 mm

B0CHU500

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €18,03cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02
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 €3,65m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11

 €1,59m2 Amortització de plafó metàl�lic pla per a 40 usosB0D8U001

 €0,95u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €1,36u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,32u Maó massís d'elaboració manual, de 29x14x4 cmB0F11240

 €0,30u Maó massís d'elaboració manual, de 29x14x5 cm, cares
vistes

B0F11252

 €0,20u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €23,25m2 Gespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION o equivalent de
60 mm. Fil monofilamentat còncau bicolor d´alta resistència i
baix coeficient d´abrassivitat amb nervi central, de 240
micres. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i
al gel, llastrada amb sorra de sílex arrodonida, neta i seca de
granulometria 0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú
de granulometria 0.5/1.8 en una proporció de 15 kg/m2. Fil
de polietilè teixit sobre un doble backing especialment
reforçat 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.164 gr/m2 i pes
total aproximat de 2.344 gr/m2 (+/-11%). Servit en rotlles de
4m. d´ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix
material en color blanc de 10 cm. d´ample complint la
reglamentació de la R.F.E.F., amb les juntes encolades amb
cola de poliuretà.

B0Z10001

 €0,15m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €152,50u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a
centre de recollida i transferència

B2R5L000

 €32,25u Contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl�lica
d'1m3 per a residus especials

B2R5RL00

 €0,14kg Disposició controlada a abocador específic de residus de
fibrociment (residus especials)

B2RA7520

 €1,60kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
galvanitzat

B44Z502J

 €0,25u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsB44Z9001

 €1,30kg Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

B44ZU011
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 €78,41m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 40
cm de cantell, inclòs transport a l'obra

B4PA1U01

 €102,83m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 50
cm de cantell, inclòs transport a l'obra

B4PA1U02

 €118,03m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 60
cm de cantell, inclòs transport a l'obra

B4PA1U03

 €199,53u Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçada per a reixat
de protecció de pistes, amb platines i elements d'ancoratge

B6AZU010

 €6,03m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2

B774U002

 €0,69m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1500 N

B7B1U001

 €5,96m Perfil elastomèric d'ànima circular de 150 mm d'amplada,
per a junt de dilatació intern

B7J1U001

 €2,19kg Massilla asfàltica d´aplicació en calentB7J5U0R0

 €1,01u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsB7Z1U002

 €1,34m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per
a segellat de làmina de polietilè

B7Z1U010

 €1,64kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €0,66kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €4,88m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96512C0

 €2,22m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02

 €2,39m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix

B974U010

 €4,55m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7 cm
de gruix

B975U002

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €42,79t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

B9H17110

 €41,29t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

B9H18210

 €20,65t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U012



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 23/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,16t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U020

 €26,21t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U612

 €15,30m Barana perimetral en tub de 50 mm. Galvanitzada en calent,
alçada 1,10 m. desde la canaleta o vorera perimetral i
muntants cada 2 m.

BB12ZC01

 €27,27u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

BBM1U030

 €55,88u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U120

 €8,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €3,06m Tancament exterior d'1 m d'alçària, amb tanca de fusta
tractada especialment per intempèrie a base de sals
injectades en autoclau contra la pudrició i la carcoma, amb
muntants de 15 cm i travessers de 12 cm de diàmetre, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge, d'acord amb plànols i
especificacions de la direcció d'obra. Cargols i parts
metàl�liques galvanitzades en calent. Subministrament i
col�locació.

BBP1U001

 €40,00m Barana d'acer inoxidable, segons plànols, Cargols i parts
metàl�liques incloses.

BBPZU001

 €131,39m Suministre de barana BTL de mòduls de 2,000x0,875 d'acer
inoxidable

BBPZX001

 €6,26m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU160

 €42,38m Canal de formigó polímer tipus Ulma o equivalent, ample
interior 200mm. i alçada exterior 350mm., per a la recollida
d'aigües pluvials en mòduls d'1 m. de longitud, cancel�la de
seguretat CS100, reixa de fibra de vidre reforçat.

BD5HU006

 €41,74u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U002

 €222,05u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U006

 €93,41u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

BDD1U016

 €121,12u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U026

 €102,66u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €5,41u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010
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 €52,16u Bastiment i tapa model D 400 rexel de Funditubo o
equivalent

BDKZCE01

 €36,73u Registre de dimensions 60 x 60 cm, classe b-125, fomat per
un cèrcol i una tapa de fundició modular une-en-124:1995

BDKZZ001

 €454,95u Invesor SMC5000ABEMA2012

 €264,37u Colze de FD DN 200BF32CE02

 €66,31u Colçe a 90º de PVC. 315 mm de diàmetreBFA1CE07

 €8,46m Tub de PVC, DN 200 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U120

 €9,18m Tub de PVC, DN 250 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U125

 €16,32m Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U131

 €33,52m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U140

 €3,44m Tub de PVC, DN 90 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U209

 €5,11m Tub de PVC, DN 125 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U212

 €8,44m Tub de PVC, DN 160 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U216

 €56,57m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U242

 €1,61m Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131

BFB18400

 €4,29m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U609

 €6,08m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U611

 €1,22m Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131

BFB27400

 €4,23u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB1805

 €3,16u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB2705

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1805

 €0,08u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB2705
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 €192,25u Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior

BG1A0920

 €1.288,98u Subministrament y col�locació d'armari Merlin Gerin Pragma
F de 288 pasos o equivalent, compost de seccionador
general, 4 diferencials i 4 magnetotèrmics.

BG1AZ001

 €2.332,32u Subministrament i col�locació d'armari de polièster de mides
120x75 per allotjar els equips d'encesa composts per
reactància i condensador.Inclós els elements necessaris per
l'encessa del equips d'iluminació.

BG1AZ002

 €2.897,13u Armari metàl.lic de doble aïllament, protecció IP-54,
Interruptor general. Fusibles de potència. Sistema d'
arrencament estrella-triangle per mitjà de contractors i
temporitzador. Relé tèrmic, magnetotèrmic i diferencial.
Transformador de 380 a 24 v, amb fusible de maniobra
Selector manual, parada, automàtic. Electrosondes de nivell,
sensibilitat regulable, per al control de nivell de l'aigua del
pou. Regleta de connexions Circuit de maniobra a 24 v
Sortida per a connexió al programador i connexió fins al
mateix. Es consideren uns 25 m.l del programador a la
instal.lació per al seu cablejat elèctric. Connexió del quadre
a bomba i sondes de nivell.

BG1AZ920

 €1,84m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

BG21U112

 €0,72m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TB10

 €3,42m Circuit de cablejat elèctric per a la instal�lació de reg,
constituit per una manguera Aceflex o equivalent de 0,6/1kv,
de 1,5 mm2 de secció, de 7,5,4,3 i 2 fils per al control de la
instal�lació. Inclús connectors estancs DBY de RAIN BIRD o
equivalent, introducció de la manguera de conductors en
tuberia de polietilè PE-50 A, PN 6 i DN 32.

BG22Z001

 €2.958,49u Tub de canalització de 110 mm, cable de terra de 35 mm i
cable RV 0,6/1 Kv de 4x16 mm per a l'alimentació de cada
columna.

BG22Z002

 €0,46m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2

BG311500

 €1,67m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x35 mm2

BG311900

 €1,60m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31350U

 €130,07u Kit de protecció anti-descàrregues elèctriques LPVK-12 E de
RAIN BIRD o equivalent.

BG41Z001
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 €48,31u Pica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb
accessoris per a connectar al cable guarda i baixant
protegida amb tub d'acer i cable de Cu de 95 mm2 i 0,6/1 kV

BGD2X001

 €5.202,77u Columna d'acer de 18 m d'alçària, galvanitzada en calent
amb plataforma i escala anti-pànic, creuetes per a suportar
sis projectors de 2000 W, inclòs el servei de grua.

BGF1Z001

 €4,11u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl.licsBGW1A000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,57u Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

BGYD2000

 €172,45u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta

BHM11J22

 €300,75u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta

BHM11N22

 €1.075,29u Llumenera extensiva en zona verda, amb làmpada de vapor
de mercuri de 150 W, SERIE 1780- discovery CDM-TT de
la casa DISANO o equivalente

BHN2X002

 €387,44u Projector, amb làmpada de vapor de mercuri de 150 W,
SERIE 3132- TEX de la casa DISANO o equivalente

BHN2X003

 €18,36u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta

BHN2X004

 €768,18u Projector Indalux MODELS 1743/1744/1745 de DISANOBHQ6Z001

 €31,99u Part proporcional d´accessoris per a columnesBHWM1000

 €19,32u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
d'halògens metàl.lics

BHWQ6000

 €89,79u Protector de fibra per a canons anteriors de 70x70x30BJS1Z050

 €1.449,77u Canó sectorial de retorn lent de RAIN BIRD o equivalent,
angle de trajectòria 23 graus. Reg sectorial ajustable entre
40 i 360 graus. Ajust senzill del sector de reg. No es
precisen eines per ajustar l'angle desitjat. Es subministra
amb 6 toberes per a radis amb un abast entre 32 i 55 mts
amb una pressió nominal entre 3 i 6 bar.

BJS2Z015

 €107,55u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble
programa amb pantalla LCD, tipus Image 6 de Rain-Bird o
equivalent

BJSAU020

 €220,24u Programador modular SI-RR, de 4 estacions que pot ser
ampliat fins a 12 estacions afegint-hi 2 mòduls de 4
estacions, triple programa, retard entre estacions
programable: 0-99 segons per programa, transformador
intern, opció módem: el programador pot ser connectat a
una línea telefònica per a control remot a través d'un PC.

BJSAU040
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 €371,29u Vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 mm de
diàmetre.

BJSBZ000

 €521,89u Electrovàlvula de 3´´, de pas total per alts rendiments amb
una mínima pèrdua de càrrega amb escomesa roscada de
3´´ BSP i solenoide de 24v i 2,5w, configuració línea -angle,
son vàlvules de tancament lent per a evitar cops d'ariet.

BJSBZ120

 €668,21u Contador de raigs CDR-1 i mesurador de corrent PCS de la
marca INGESCO ó similar.

BM912001

 €690,24u Parallamps equipat amb terminal de sistema de 102 metres
de radi de zona de protecció, 1 màstil de tub de ferro
galvanitzat de 6 metres, 1 joc de fitxació especial, 1 peça
d'adaptació, 38 metres de cable de coure de 50mm2 de
secció, 25 abraçaderes de bronce, 1 tub de protecció,
electrodes de posta a terra, compost mineral Quibacsol G, 1
maniguet tipo T, 1 tub de humidificació, 1 pericó de registre
amb tapa i 1 una barra de compensació de potencial de la
marca INGESCO ó equivalent

BM912002

 €82,31u Unitat ABSORBER MCD/15 de la marca INGESCO ó
similar.

BM912003

 €31,09u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1
1/2'', 10 bar de PN, amb cos de PVC, bola de PVC i anells
de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de
60°C

BN3183P0

 €9.239,97u Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de
la demanda, de 16 m3/h de cabal màxim i de 70 m.c.a.
d'alçària manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2
electrobombes d'eix vertical, transductor de pressió amb
vàlvula, manòmetre amb vàlvula, vàlvules de comporta en
l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en la impulsió,
col.lectors d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i quadre
elèctric de protecció i maniobra amb variador de freqüència
amb alternància de funcionament de les bombes, muntat
sobre bancada

BNX3U230

 €77,80u Regulador de nivell Flygt, model ENM-10 o equivalentBNX3X001

 €626,03u Cablejat especial per pèrgola fotovoltaica. Connectors
estancs pels mòduls. Caixa de comptador per la ubicació del
mateix. Proteccions elèctriques per la importació i exportació
incloses.

BP5AD112

 €626,03u Mòduls fotovoltaics S02 150 WPBP5ADH01

 €850,12u Mà d'obra d'instal�lació i connexió elèctrica de mòduls
fotovoltaics

BP5P0001

 €102,00u Carregador unitari de bateria de radiotelèfon portàtil, amb
selector entre càrrega ràpida i lenta

BP5PU001

 €144,21u Aparca-bicicletes d'acer inoxidable per dues bicicletesBQ115TN1
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 €536,87u Banc tipus nu sense respatller de Santa&Cole o equivalent
de 258 cm de longitud, format per estructura d'acer
galvanitzat en calent, amb potes de tub rodó, base de discos
rodons i riostra longitudinal soldada a la part superior de les
potes, fixat al paviment amb 4 cargols d'acer bicromat per
pota. Seient de 8 llistons de fusta massissa de bolondo
natural fixats amb cargols d'acer bicromat

BQ11U210

 €76,79u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre
400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport
tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs
spit de fixació a paviment, color a escollir

BQ210001

 €2.040,34u Joc de porteries reglamentàries per a futbol amb pals i
travesser de tub d'al�lumini pintat a foc de Æ120 amb gola
interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en
les escaires, inclosa xarxa de nylon reglamentàrias i
fonamentació.

BQZEZ001

 €306,05u Suports per a banderins de senyalització a base de tub
d'al�lumini diàm. 25, color blanc de 1,5 m, d'alçada per
terreny de joc de fútbol 11.

BQZEZ002

 €2.958,49u Banc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils
galvanitzats, Decoresport o equivalent, seients de PVC
termo-modelats i folre de policarbonat al sostre i al�lumini al
lateral.

BQZEZ003

 €1.632,27u Joc de porteries de futbol 7 abatibles, en al�lumini inclosa la
xarxa de nylon amb vaina d'ancoratge.

BQZEZ004

 €3.978,66u Marcador electrònic alimentat a 220 v, de 250 x 80 x 10 cm,
amb dígits de 45 cm d’alçada. Rotulació fixa de 150 mm
(local i visitant). Sistema de transmissió via ràdio o per cable.

BQZEZ005

 €11,63u Seient per grades composat per: Carcassa anatòmica B-92
brillant o equivalent. Plàstic Moplen alt impacte o equivalent,
tractat amb additius antiestàtics i tractament anti- U.V. Colors
estàndard estables. Fixació directa a grades mitjançant tacs
especials. Orificis de desaigua. Accessoris opcionals:
numeració y tractament ignífug. Ratllat antilliscant en el
seient. Mides: ample 43, llarg 47,5 cm. altura respatller.

BQZEZ006

 €23,63m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

BR345001

 €5,78l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €0,76kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRBR3B6000

 €0,76kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €31,46u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia de perímetre de tronc 6/8 cm en C mínim 25 L

BR451003

 €7,44u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 6/8 a
arrel nua 

BR471102
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 €8,94u Subministrament de Acer campestre, platanoides o
pseudoplatanus, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua 

BR471202

 €3,47u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L

BR4G1002

 €0,01u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra

BR821001

 €3,35u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

BR822001

 €3,53u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

BR822002

 €0,77u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

BR824001

 €1,13u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

BR824002

 €699,29u Joguina de molla El Galopador tipus KOMPAN o equivalentBZ0010X2

 €780,84u Joguina de molla La moto tipus KOMPAN o equivalentBZ0010X3

 €1.610,19u Joguina de molla El Pájaro Loco tipus KOMPAN o
equivalent

BZ0010X4

 €2.502,21u Tobogà model M 351 tipus KOMPAN o equivalentBZ0010X5

 €3.024,29u Pòrtic de glonxador doble amb protecció model M 948-50
tipus KOMPAN o equivalent

BZ0010X6

 €7.450,56u Xarxa de joc d'estrella gran, model 2360 COROCORD tipus
KOMPAN o equivalent

BZ0010X7

 €2.341,29u Arener de fusta model SPFE 25125 KOMPAN NATURE o
equivalent de dimensions 3 x 3 m2

BZ0010X8

 €0,98m Tauló de fusta tractada de secció 25 cm per 2 cm.BZ011030
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 €63,37m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,12700/R 19,030000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,12700 17,12700
Maquinària:

1,09350/R 2,430000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,09350 1,09350
Materials:

0,181801,010000,180B0111000 =xAiguam3

9,7695015,030000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

22,6300014,600001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

12,5700083,800000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 45,15130 45,15130

COST DIRECTE 63,37180

63,37180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,41m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,93300/R 19,030001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,93300 20,93300
Maquinària:

0,95400/R 1,590000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,95400 0,95400
Materials:

0,181801,010000,180B0111000 =xAiguam3

7,9625012,250000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

16,3215010,530001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

17,0527575,790000,225B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacst

Subtotal... 41,51855 41,51855

COST DIRECTE 63,40555
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63,40555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,56m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98150/R 19,030001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,98150 19,98150
Maquinària:

1,15275/R 1,590000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,15275 1,15275
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3

25,4592016,640001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

16,7600083,800000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 78,42120 78,42120

COST DIRECTE 99,55545

99,55545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,59u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

DR62002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04658/R 23,290000,002A0112000 =xCap de collah

1,51725/R 20,230000,075A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,45400/R 16,360000,150A0160000 =xPeóh

Subtotal... 4,01783 4,01783
Maquinària:

0,31392/R 39,240000,008C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,22995/R 45,990000,005C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,54387 0,54387
Materials:

0,024241,010000,024B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,02424 0,02424
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COST DIRECTE 4,58594

4,58594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,58u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

DR62003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah

2,42760/R 20,230000,120A012P000 =xOficial 1a jardinerh

4,18816/R 16,360000,256A0160000 =xPeóh

Subtotal... 6,63905 6,63905
Maquinària:

0,43164/R 39,240000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,45990/R 45,990000,010C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,89154 0,89154
Materials:

0,045451,010000,045B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04545 0,04545

COST DIRECTE 7,57604

7,57604COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,01u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

DR63001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah

1,69932/R 20,230000,084A012P000 =xOficial 1a jardinerh

10,63400/R 16,360000,650A0160000 =xPeóh

Subtotal... 12,35661 12,35661
Maquinària:

2,40400/R 30,050000,080C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

h

1,96200/R 39,240000,050C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,13910/R 45,990000,090C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
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Subtotal... 8,50510 8,50510
Materials:

0,151501,010000,150B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,15150 0,15150

COST DIRECTE 21,01321

21,01321COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €31,14m2 Coberta amb placa nervada de 50 mm de gruix de dues
planxes d'acer, prelacades de 0,5 mm de gruix, amb
aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, i un pes entre
12 i 14 kg/m2 col.locada amb fixacions mecàniques

E535U003 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,54600/R 19,700000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,04740/R 16,930000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,59340 6,59340
Materials:

0,210000,070003,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

24,3390023,180001,050B0C5U003 =xPlaca nervada de 50 mm de gruix de dues planxes d'acer,
prelacades de 0,5 mm de gruix, amb aïllament de poliuretà
injectat de densitat 40 Kg/m3, i un pes entre 12 i 14 Kg/m2

m2

Subtotal... 24,54900 24,54900

COST DIRECTE 31,14240

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,14240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €427,32m3 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís
d'elaboració manual de 29x14x5 cm, d'una cara vista,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

E6122K3K Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

194,51400/R 19,0700010,200A0122000 =xOficial 1a paletah

93,78900/R 18,390005,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 288,30300 288,30300
Materials:

119,668500,30000398,895B0F11252 =xMaó massís d'elaboració manual, de 29x14x5 cm, cares
vistes

u

19,3436299,555450,1943D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 139,01212 139,01212

COST DIRECTE 427,31512

0,00%DESPESES INDIRECTES

427,31512COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 23/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,19m Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat al fons de la rasa

EFB18455 Rend.: 32,253P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12216/R 19,700000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,10498/R 16,930000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,22714 0,22714
Materials:

1,642201,610001,020BFB18400 =xTub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131

m

1,269004,230000,300BFWB1805 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

u

0,050000,050001,000BFYB1805 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 2,96120 2,96120

COST DIRECTE 3,18834

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,18834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,41m Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i
col.locat al fons de la rasa

EFB27455 Rend.: 20,741P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07598/R 19,700000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,06530/R 16,930000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,14128 0,14128
Materials:

1,244401,220001,020BFB27400 =xTub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131

m

0,948003,160000,300BFWB2705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

u

0,080000,080001,000BFYB2705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 2,27240 2,27240

COST DIRECTE 2,41368

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,41368COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €104.981,00PA Transformador MT format per 3 mòduls metàl�licas de tall i
aillament integre en gas, preparat per una eventual inmersió,
amb mòdul prefabricat de 6080 mm de llarg per 2380 mm de
fons per 3240 mm d'altçada. Inclou l'edifici i tots els elements
exteriors segons CEI 622171-202, transformadors elèctrics
de MT a BT amb característiques segons Annex 11.
transport, muntatge, accessoris i posada en funcionament
inclòs.

EJM1CE01 Rend.: 1,000P- 5

 €3.467,42u Sistema de parallamps de protecció general de totes les
zones de la Zona Esportiva de Santa Margarida de Montbui,
totalment instal.lat.

EM912000 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.004,63000668,210003,000BM912001 =xContador de raigs CDR-1 i mesurador de corrent PCS de la
marca INGESCO ó similar.

u

1.380,48000690,240002,000BM912002 =xParallamps equipat amb terminal de sistema de 102 metres
de radi de zona de protecció, 1 màstil de tub de ferro
galvanitzat de 6 metres, 1 joc de fitxació especial, 1 peça
d'adaptació, 38 metres de cable de coure de 50mm2 de
secció, 25 abraçaderes de bronce, 1 tub de protecció,
electrodes de posta a terra, compost mineral Quibacsol G, 1
maniguet tipo T, 1 tub de humidificació, 1 pericó de registre
amb tapa i 1 una barra de compensació de potencial de la
marca INGESCO ó equivalent

u

82,3100082,310001,000BM912003 =xUnitat ABSORBER MCD/15 de la marca INGESCO ó similar.u

Subtotal... 3.467,42000 3.467,42000

COST DIRECTE 3.467,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.467,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,25u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1
1/2'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola
de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima
de servei de 60°C i muntada superficialment

EN3183P7 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,92500/R 19,700000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,23250/R 16,930000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,15750 9,15750
Materials:

31,0900031,090001,000BN3183P0 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1
1/2'', 10 bar de PN, amb cos de PVC, bola de PVC i anells
de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de
60°C

u

Subtotal... 31,09000 31,09000
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COST DIRECTE 40,24750

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,24750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9.459,75u Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de
la demanda, de 12 m3/h de cabal màxim i de 60 m.c.a.
d'alçària manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2
electrobombes d'eix vertical, transductor de pressió amb
vàlvula, manòmetre amb vàlvula, vàlvules de comporta en
l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en la impulsió,
col.lectors d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i quadre
elèctric de protecció i maniobra amb variador de freqüència
amb alternància de funcionament de les bombes, muntat
sobre bancada, connectat a la xarxa de servei i a la xarxa
elèctrica

ENX3U230 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

118,20000/R 19,700006,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

101,58000/R 16,930006,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 219,78000 219,78000
Materials:

9.239,970009.239,970001,000BNX3U230 =xGrup de pressió d'aigua de pressió constant independent de
la demanda, de 16 m3/h de cabal màxim i de 70 m.c.a.
d'alçària manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2
electrobombes d'eix vertical, transductor de pressió amb
vàlvula, manòmetre amb vàlvula, vàlvules de comporta en
l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en la impulsió,
col.lectors d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i quadre
elèctric de protecció i maniobra amb variador de freqüència
amb alternància de funcionament de les bombes, muntat
sobre bancada

u

Subtotal... 9.239,97000 9.239,97000

COST DIRECTE 9.459,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9.459,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,77u Regulador de nivell de la casa FLYGTmodel ENM-10 o
equivalent

ENX3X001 Rend.: 31,512P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,75095/R 19,700006,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,22353/R 16,930006,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,97448 6,97448
Materials:

77,8000077,800001,000BNX3X001 =xRegulador de nivell Flygt, model ENM-10 o equivalentu
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Subtotal... 77,80000 77,80000

COST DIRECTE 84,77448

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,77448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,87m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics

F2225220 Rend.: 1,087P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16918/R 18,390000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16918 0,16918
Maquinària:

4,70020/R 53,220000,096C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 4,70020 4,70020

COST DIRECTE 4,86938

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,86938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,57m Tanca de 2m d'alçària formada per una estructura d´acer
galvanitzat, ancorada a fonament o muret de formigó i
acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix

F6A2U010 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97000/R 19,700000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,90700/R 19,070000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,69300/R 16,930000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,57000 5,57000
Materials:

36,0000018,000002,000B0CHU500 =xPlanxa desplegada de 0,8 mm de gruix, amb romb de 8x16
mm i fil d'1 mm

m2

24,000001,6000015,000B44Z502J =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
galvanitzat

kg

Subtotal... 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 65,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,34m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

F921201F Rend.: 1,462P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62893/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,62893 0,62893
Maquinària:

1,25038/R 52,230000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,23714/R 60,290000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,64347/R 37,630000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 3,13099 3,13099
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

20,5275017,850001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 20,57800 20,57800

COST DIRECTE 24,33792

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,33792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,33m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

F931201J Rend.: 1,624P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56619/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,56619 0,56619
Maquinària:

1,12565/R 52,230000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,48498/R 60,290000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,57928/R 37,630000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 3,18991 3,18991
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

20,5275017,850001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 20,57800 20,57800

COST DIRECTE 24,33410

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,33410COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,67m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM

F932101J Rend.: 6,445P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14267/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,14267 0,14267
Maquinària:

0,28364/R 52,230000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,46773/R 60,290000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,14597/R 37,630000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,89734 0,89734
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

10,580009,200001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 10,63050 10,63050

COST DIRECTE 11,67051

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,67051COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,36m Vorada recta de peces de formigó, monocapa per a vianants
A2 10x20 cm, classe R 3,5 (UNE 127025), col.loda sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

F96512C5 Rend.: 6,444P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69545/R 19,070000,235A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,35556/R 18,390000,475A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,05101 2,05101
Materials:

3,0832065,600000,047B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

5,124004,880001,050B96512C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

0,0995699,555450,001D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 8,30676 8,30676

COST DIRECTE 10,35777

0,00%DESPESES INDIRECTES
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10,35777COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,24m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

F9715G11 Rend.: 7,252P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52592/R 19,070000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,52151/R 18,390000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,04743 2,04743
Maquinària:

0,03516/R 4,250000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,03516 0,03516
Materials:

72,1600065,600001,100B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 72,16000 72,16000

COST DIRECTE 74,24259

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,24259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,74t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

F9H17114 Rend.: 0,634P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57150/R 19,070000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,49454/R 18,390000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,06604 3,06604
Maquinària:

1,14114/R 60,290000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,74779/R 47,410000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,99899/R 52,780000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 2,88792 2,88792
Materials:

42,7900042,790001,000B9H17110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

t

Subtotal... 42,79000 42,79000
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COST DIRECTE 48,74396

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,74396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,79t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

F9H18214 Rend.: 0,686P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52818/R 19,070000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,30545/R 18,390000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,83363 2,83363
Maquinària:

1,05464/R 60,290000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,69111/R 47,410000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,92327/R 52,780000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 2,66902 2,66902
Materials:

41,2900041,290001,000B9H18210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

t

Subtotal... 41,29000 41,29000

COST DIRECTE 46,79265

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,79265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,40m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2F9J12350 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07612/R 19,030000,004A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07612 0,07612
Maquinària:

0,09920/R 24,800000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,09920 0,09920
Materials:

0,225000,150001,500B055STB0 =xQuitrà tipus BQ-30kg

Subtotal... 0,22500 0,22500
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COST DIRECTE 0,40032

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,40032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,40m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI,
amb dotació 1,5 kg/m2

F9J12X50 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07612/R 19,030000,004A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07612 0,07612
Maquinària:

0,09920/R 24,800000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,09920 0,09920
Materials:

0,225000,150001,500B0552B00 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECIkg

Subtotal... 0,22500 0,22500

COST DIRECTE 0,40032

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,40032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,34m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1,
amb dotació 1 kg/m2

F9J13R40 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05709/R 19,030000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05709 0,05709
Maquinària:

0,07440/R 24,800000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,07440 0,07440
Materials:

0,210000,210001,000B0552420 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,34149

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,34149COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,36m2 Gespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION o equivalent de
60 mm. Fil monofilamentat còncau bicolor d´alta resistència i
baix coeficient d´abrassivitat amb nervi central, de 240
micres. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i
al gel, llastrada amb sorra de sílex arrodonida, neta i seca de
granulometria 0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú
de granulometria 0.5/1.8 en una proporció de 15 kg/m2. Fil
de polietilè teixit sobre un doble backing especialment
reforçat 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.164 gr/m2 i pes
total aproximat de 2.344 gr/m2 (+/-11%). Servit en rotlles de
4m. d´ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix
material en color blanc de 10 cm. d´ample complint la
reglamentació de la R.F.E.F., amb les juntes encolades amb
cola de poliuretà.

F9Z1Z001 Rend.: 20,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,09950/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,84650/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,11050 3,11050
Materials:

23,2500023,250001,000B0Z10001 =xGespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION o equivalent de
60 mm. Fil monofilamentat còncau bicolor d´alta resistència i
baix coeficient d´abrassivitat amb nervi central, de 240
micres. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al
gel, llastrada amb sorra de sílex arrodonida, neta i seca de
granulometria 0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú
de granulometria 0.5/1.8 en una proporció de 15 kg/m2. Fil
de polietilè teixit sobre un doble backing especialment
reforçat 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.164 gr/m2 i pes
total aproximat de 2.344 gr/m2 (+/-11%). Servit en rotlles de
4m. d´ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix
material en color blanc de 10 cm. d´ample complint la
reglamentació de la R.F.E.F., amb les juntes encolades amb
cola de poliuretà.

m2

Subtotal... 23,25000 23,25000

COST DIRECTE 26,36050

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,36050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,81m Col�locació i subministrament de canal de formigó polímer
tipus Ulma o equivalent, ample interior 200mm. i alçada
exterior 350mm., per a la recollida d'aigües pluvials en
mòduls d'1 m. de longitud, cancel�la de seguretat CS100,
reixa de fibra de vidre reforçat.

FD5HU006 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67450/R 19,070000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,11100 13,11100
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

9,3152065,600000,142B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

42,3800042,380001,000BD5HU006 =xCanal de formigó polímer tipus Ulma o equivalent, ample
interior 200mm. i alçada exterior 350mm., per a la recollida
d'aigües pluvials en mòduls d'1 m. de longitud, cancel�la de
seguretat CS100, reixa de fibra de vidre reforçat.

m

Subtotal... 51,69520 51,69520

COST DIRECTE 64,80620

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,80620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,66u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

FDK256F3 Rend.: 1,081P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,16929/R 19,070001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

20,41443/R 18,390001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 41,58372 41,58372
Materials:

0,2115116,270000,013B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

13,7104065,600000,209B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,956650,950001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

u

2,200800,2000011,004B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

Subtotal... 17,07936 17,07936

COST DIRECTE 58,66308

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,66308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,11u Pericó de 60 x 60 cm i 1,00 m de profunditat mitjana,
formada per solera de formigó en massa hm-15 de 15 cm
d'espessor amb formació de pendents, fàbrica 1/2 asta de
maó perforat amb morter de ciment m-40 enfoscat i bruñit
interior amb morter hidròfug, formació de mitges canyes i
p.p. d'embocadures i entrega de canalitzacions; construida
segons nte/iss-51. Mesurada la unitat acabada.

FDK2Z001 Rend.: 0,770P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,67273/R 19,070001,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

33,43636/R 18,390001,400A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 68,10909 68,10909
Materials:

0,4555616,270000,028B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

42,5744065,600000,649B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

1,369521,360001,007B0DF8H0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

3,599400,2000017,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

Subtotal... 47,99888 47,99888

COST DIRECTE 116,10797

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,10797COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,57u Registre de dimensions 60 x 60 cm, classe b-125, fomat per
un cèrcol i una tapa de fundició modular une-en-124:1995,
col�locat amb morter de ciment en arqueta existent.
Mesurada la unitat acabada.

FDKZZ001 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58150/R 19,070000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,27550/R 18,390000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,85700 16,85700
Materials:

36,7300036,730001,000BDKZZ001 =xRegistre de dimensions 60 x 60 cm, classe b-125, fomat per
un cèrcol i una tapa de fundició modular une-en-124:1995

u

2,9866699,555450,030D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 39,71666 39,71666

COST DIRECTE 56,57366

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,57366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,11ml Col�lector enterrat de PVC rigid (upvc) de 250 mm de
diàmetre exterior i espessor 6,2 mm (UNE EN 1401- EN
1456), col�locat sobre un llit de sorra de 20 cm d'espessor,
replè de sorra fins a 20 cm per sobre del mateix, p.p. de
colzes, junta elàstica bilabial, peces especials, connexions i
entregues en arquetes ; realitzat segons nte/iss-46. Mesurat
entre eixos d'arquetes.

FFP10001 Rend.: 788,025P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02955/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
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0,02791/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02148/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

0,02334/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,10228 0,10228
Materials:

11,8250023,650000,500B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

9,180009,180001,000BFA1U125 =xTub de PVC, DN 250 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 21,00500 21,00500

COST DIRECTE 21,10728

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,10728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,07ml Col�lector enterrat de PVC rigid (upvc) de 315 mm de
diàmetre exterior i espessor 6,2 mm (UNE EN 1401- EN
1456), col�locat sobre un llit de sorra de 20 cm d'espessor,
replè de sorra fins a 20 cm per sobre del mateix, p.p. de
colzes, junta elàstica bilabial, peces especials, connexions i
entregues en arquetes ; realitzat segons nte/iss-46. Mesurat
entre eixos d'arquetes.

FFP10002 Rend.: 87,558P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26600/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,25115/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,19336/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

0,21003/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,92054 0,92054
Materials:

11,8250023,650000,500B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

16,3200016,320001,000BFA1U131 =xTub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 28,14500 28,14500

COST DIRECTE 29,06554

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,06554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.350,02u Subministrament i col�locació d'armari de polièster de mides
120x75 per allotjar els equips d'encesa composts per
reactància i condensador.Inclós els elements necessaris per
l'encessa del equips d'iluminació.

FG1AZ001 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,31500/R 20,900000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,27550/R 17,930000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,59050 13,59050
Materials:

2.332,320002.332,320001,000BG1AZ002 =xSubministrament i col�locació d'armari de polièster de mides
120x75 per allotjar els equips d'encesa composts per
reactància i condensador.Inclós els elements necessaris per
l'encessa del equips d'iluminació.

u

4,110004,110001,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl.licsu

Subtotal... 2.336,43000 2.336,43000

COST DIRECTE 2.350,02050

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.350,02050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.498,93u Subministrament y col�locació d'armari Merlin Gerin Pragma
F de 288 pasos o equivalent, compost de seccionador
general, 4 diferencials i 4 magnetotèrmics.

FG1AZ002 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,31500/R 20,900000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,27550/R 17,930000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,59050 13,59050
Materials:

192,25000192,250001,000BG1A0920 =xArmari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior

u

1.288,980001.288,980001,000BG1AZ001 =xSubministrament y col�locació d'armari Merlin Gerin Pragma
F de 288 pasos o equivalent, compost de seccionador
general, 4 diferencials i 4 magnetotèrmics.

u

4,110004,110001,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl.licsu

Subtotal... 1.485,34000 1.485,34000

COST DIRECTE 1.498,93050

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.498,93050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.914,83u Armari metàl.lic de doble aïllament, protecció IP-54,
Interruptor general. Fusibles de potència. Sistema d'
arrencament estrella-triangle per mitjà de contractors i
temporitzador. Relé tèrmic, magnetotèrmic i diferencial.
Transformador de 380 a 24 v, amb fusible de maniobra
Selector manual, parada, automàtic. Electrosondes de nivell,
sensibilitat regulable, per al control de nivell de l'aigua del
pou. Regleta de connexions Circuit de maniobra a 24 v
Sortida per a connexió al programador i connexió fins al
mateix. Es consideren uns 25 m.l del programador a la
instal.lació per al seu cablejat elèctric. Connexió del quadre
a bomba i sondes de nivell.

FG1AZ929 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,31500/R 20,900000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,27550/R 17,930000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,59050 13,59050
Materials:

2.897,130002.897,130001,000BG1AZ920 =xArmari metàl.lic de doble aïllament, protecció IP-54,
Interruptor general. Fusibles de potència. Sistema d'
arrencament estrella-triangle per mitjà de contractors i
temporitzador. Relé tèrmic, magnetotèrmic i diferencial.
Transformador de 380 a 24 v, amb fusible de maniobra
Selector manual, parada, automàtic. Electrosondes de nivell,
sensibilitat regulable, per al control de nivell de l'aigua del
pou. Regleta de connexions Circuit de maniobra a 24 v
Sortida per a connexió al programador i connexió fins al
mateix. Es consideren uns 25 m.l del programador a la
instal.lació per al seu cablejat elèctric. Connexió del quadre a
bomba i sondes de nivell.

u

4,110004,110001,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl.licsu

Subtotal... 2.901,24000 2.901,24000

COST DIRECTE 2.914,83050

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.914,83050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70m Tub corbable corrugat de polietilè, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

FG22TB1K Rend.: 0,917P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56979/R 20,900000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,39106/R 17,930000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,96085 0,96085
Materials:
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0,734400,720001,020BG22TB10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la

interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 0,73440 0,73440

COST DIRECTE 1,69525

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,69525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,37m Subministrament i instal�lació del circuit de cablejat elèctric
per a la instal�lació de reg, constituit per una manguera
Aceflex o equivalent de 0,6/1kv, de 1,5 mm2 de secció, de
7,5,4,3 i 2 fils per al control de la instal�lació. Inclús
connectors estancs DBY de RAIN BIRD o equivalent,
introducció de la manguera de conductors en tuberia de
polietilè PE-50 A, PN 6 i DN 32, col�locada en la rasa al
costat de la tuberia de reg. Inclosa la part proporcional de
fixació del tub. Considerem la distància del programador a
l'anell del camp de 25 m.l.

FG22Z001 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52250/R 20,900000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,35860/R 17,930000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88110 0,88110
Materials:

3,488403,420001,020BG22Z001 =xCircuit de cablejat elèctric per a la instal�lació de reg,
constituit per una manguera Aceflex o equivalent de 0,6/1kv,
de 1,5 mm2 de secció, de 7,5,4,3 i 2 fils per al control de la
instal�lació. Inclús connectors estancs DBY de RAIN BIRD o
equivalent, introducció de la manguera de conductors en
tuberia de polietilè PE-50 A, PN 6 i DN 32.

m

Subtotal... 3,48840 3,48840

COST DIRECTE 4,36950

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,36950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.959,54u Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

FG22Z002 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68970/R 20,900000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,35860/R 17,930000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,04830 1,04830
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Materials:

2.958,490002.958,490001,000BG22Z002 =xTub de canalització de 110 mm, cable de terra de 35 mm i
cable RV 0,6/1 Kv de 4x16 mm per a l'alimentació de cada
columna.

u

Subtotal... 2.958,49000 2.958,49000

COST DIRECTE 2.959,53830

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.959,53830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,67m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

FG311506 Rend.: 1,291P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64756/R 20,900000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,55554/R 17,930000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,20310 1,20310
Materials:

0,469200,460001,020BG311500 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2

m

Subtotal... 0,46920 0,46920

COST DIRECTE 1,67230

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,67230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,23m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub

FG311906 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35850/R 20,900000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,16545/R 17,930000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,52395 2,52395
Materials:

1,703401,670001,020BG311900 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x35 mm2

m

Subtotal... 1,70340 1,70340

COST DIRECTE 4,22735

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,22735COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €140,88u Kit de protecció anti-descàrregues elèctriques LPVK-12 E de
RAIN BIRD o equivalent.

FG41Z4FJ Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,89700/R 20,900000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,58600/R 17,930000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,48300 10,48300
Materials:

130,07000130,070001,000BG41Z001 =xKit de protecció anti-descàrregues elèctriques LPVK-12 E de
RAIN BIRD o equivalent.

u

0,330000,330001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 130,40000 130,40000

COST DIRECTE 140,88300

0,00%DESPESES INDIRECTES

140,88300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,33u Pica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb
accessoris per a connectar al cable guarda i baixant
protegida amb tub d'acer i cable de Cu de 95 mm2 i 0,6/1
kV. Instal.lada i verificada.

FGD2X001 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,46940/R 20,900000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,97638/R 17,930000,166A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,44578 6,44578
Materials:

48,3100048,310001,000BGD2X001 =xPica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb
accessoris per a connectar al cable guarda i baixant
protegida amb tub d'acer i cable de Cu de 95 mm2 i 0,6/1 kV

u

0,570000,570001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

u

Subtotal... 48,88000 48,88000

COST DIRECTE 55,32578

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,32578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.958,33u Subministrament i col�locació de columna de 20 m. d'alçada,
galvanitzada en calent amb plataforma i escala anti-pànic,
creuetes per a suportar sis projectors de 2000 W, inclòs el
servei de grua.

FGF1Z001 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

83,60000/R 20,900004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
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71,72000/R 17,930004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 155,32000 155,32000
Maquinària:

198,96000/R 24,870008,000C1503500 =xCamió grua de 5 tH

242,48000/R 30,310008,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 441,44000 441,44000
Materials:

5.202,770005.202,770001,000BGF1Z001 =xColumna d'acer de 18 m d'alçària, galvanitzada en calent
amb plataforma i escala anti-pànic, creuetes per a suportar
sis projectors de 2000 W, inclòs el servei de grua.

u

31,9900031,990001,000BHWM1000 =xPart proporcional d´accessoris per a columnesu

126,8111063,405552,000D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 5.361,57110 5.361,57110

COST DIRECTE 5.958,33110

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.958,33110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €281,23u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

FHM11J22 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,07700/R 20,900000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,50290/R 17,930000,530A013H000 =xAjudant electricistah

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,17740 25,17740
Maquinària:

13,18110/R 24,870000,530C1503500 =xCamió grua de 5 tH

16,06430/R 30,310000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 29,24540 29,24540
Materials:

22,3696065,600000,341B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

172,45000172,450001,000BHM11J22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta

u

31,9900031,990001,000BHWM1000 =xPart proporcional d´accessoris per a columnesu

Subtotal... 226,80960 226,80960

COST DIRECTE 281,23240

0,00%DESPESES INDIRECTES
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281,23240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €429,02u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

FHM11N22 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,07700/R 20,900000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,50290/R 17,930000,530A013H000 =xAjudant electricistah

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,17740 25,17740
Maquinària:

13,18110/R 24,870000,530C1503500 =xCamió grua de 5 tH

16,06430/R 30,310000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 29,24540 29,24540
Materials:

41,8528065,600000,638B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

300,75000300,750001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta

u

31,9900031,990001,000BHWM1000 =xPart proporcional d´accessoris per a columnesu

Subtotal... 374,59280 374,59280

COST DIRECTE 429,01560

0,00%DESPESES INDIRECTES

429,01560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.088,88u Llumenera extensiva en zona verda, amb làmpada de vapor
de mercuri de 150 W, SERIE 1780- discovery CDM-TT de
la casa DISANO o equivalente

FHN2X002 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,31500/R 20,900000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,27550/R 17,930000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,59050 13,59050
Materials:

1.075,290001.075,290001,000BHN2X002 =xLlumenera extensiva en zona verda, amb làmpada de vapor
de mercuri de 150 W, SERIE 1780- discovery CDM-TT de
la casa DISANO o equivalente

u

Subtotal... 1.075,29000 1.075,29000

COST DIRECTE 1.088,88050

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1.088,88050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €419,39u Projector, amb làmpada de vapor de mercuri de 150 W,
SERIE 3132- TEX de la casa DISANO o equivalente

FHN2X003 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,31500/R 20,900000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,27550/R 17,930000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,59050 13,59050
Materials:

387,44000387,440001,000BHN2X003 =xProjector, amb làmpada de vapor de mercuri de 150 W,
SERIE 3132- TEX de la casa DISANO o equivalente

u

18,3600018,360001,000BHN2X004 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta

u

Subtotal... 405,80000 405,80000

COST DIRECTE 419,39050

0,00%DESPESES INDIRECTES

419,39050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €806,25u Suministrament i col�locació de projector MODELS
1743/1744/1745 de DISANO o equivalent d'halogenurs
metàl�lics de 2000 W, làmpara inclosa, tancat i muntat.

FHQ6Z001 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,09470/R 20,900000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,66019/R 17,930000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,75489 18,75489
Materials:

768,18000768,180001,000BHQ6Z001 =xProjector Indalux MODELS 1743/1744/1745 de DISANOu

19,3200019,320001,000BHWQ6000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
d'halògens metàl.lics

u

Subtotal... 787,50000 787,50000

COST DIRECTE 806,25489

0,00%DESPESES INDIRECTES

806,25489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €955,40u Replanteig de la instal�lació, proves de càrrega ,
estanqueitat i reg, aixi com la regulació dels canons,
programació i cabals per a optimitzar el reg i el seu
funcionament.

FJS1Z001 Rend.: 0,201P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 23/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
115,87065/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

98,00995/R 19,700001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

402,58706/R 20,230004,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

336,91542/R 16,930004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 953,38308 953,38308
Materials:

2,020001,010002,000B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 2,02000 2,02000

COST DIRECTE 955,40308

0,00%DESPESES INDIRECTES

955,40308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,00u Suministrament i instal�lació de protector de fibra per a
canons anteriors de 70x70x30

FJS1Z002 Rend.: 50,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46580/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,39400/R 19,700001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,35440/R 16,930004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,21420 2,21420
Materials:

89,7900089,790001,000BJS1Z050 =xProtector de fibra per a canons anteriors de 70x70x30u

Subtotal... 89,79000 89,79000

COST DIRECTE 92,00420

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,00420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.457,41u Subministrament i instal�lació de canó sectorial de retorn lent
de RAIN BIRD o equivalent, angle de trajectòria 23 graus.
Reg sectorial ajustable entre 40 i 360 graus. Ajust senzill del
sector de reg. No es precisen eines per ajustar l'angle
desitjat. Es subministra amb 6 toberes per a radis amb un
abast entre 32 i 55 mts amb una pressió nominal entre 3 i 6
bar. El canó anirà muntat sobre una brida metàl�lica, suport
de tub galvanitzat i colze metàl�lic. Deixant-lo preparat al
nivell desitjat.

FJS2Z015 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04600/R 20,230000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh

3,59400/R 17,970000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 7,64000 7,64000
Materials:
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1.449,770001.449,770001,000BJS2Z015 =xCanó sectorial de retorn lent de RAIN BIRD o equivalent,

angle de trajectòria 23 graus. Reg sectorial ajustable entre
40 i 360 graus. Ajust senzill del sector de reg. No es precisen
eines per ajustar l'angle desitjat. Es subministra amb 6
toberes per a radis amb un abast entre 32 i 55 mts amb una
pressió nominal entre 3 i 6 bar.

u

Subtotal... 1.449,77000 1.449,77000

COST DIRECTE 1.457,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.457,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,75u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble
programa amb pantalla LCD en muntatge superficial, tipus
Image 6 de Rain-Bird o equivalent, instal.lat i programat

FJSAU020 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,23000/R 20,230001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

17,97000/R 17,970001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 38,20000 38,20000
Materials:

107,55000107,550001,000BJSAU020 =xProgramador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble
programa amb pantalla LCD, tipus Image 6 de Rain-Bird o
equivalent

u

Subtotal... 107,55000 107,55000

COST DIRECTE 145,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

145,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €258,44u Programador modular SI-RR, de 4 estacions que pot ser
ampliat fins a 12 estacions afegint-hi 2 mòduls de 4
estacions, triple programa, retard entre estacions
programable: 0-99 segons per programa, transformador
intern, opció módem: el programador pot ser connectat a
una línea telefònica per a control remot a través d'un PC.
Totalment instal�lat a l'interior de la caseta del camp, inclús
connexions d'electricitat i d'aigua.

FJSAU040 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,23000/R 20,230001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

17,97000/R 17,970001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 38,20000 38,20000
Materials:
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220,24000220,240001,000BJSAU040 =xProgramador modular SI-RR, de 4 estacions que pot ser

ampliat fins a 12 estacions afegint-hi 2 mòduls de 4
estacions, triple programa, retard entre estacions
programable: 0-99 segons per programa, transformador
intern, opció módem: el programador pot ser connectat a
una línea telefònica per a control remot a través d'un PC.

u

Subtotal... 220,24000 220,24000

COST DIRECTE 258,44000

0,00%DESPESES INDIRECTES

258,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €378,93u Vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 mm de
diàmetre, completament instal�lada i provada.

FJSBZ000 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04600/R 20,230000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh

3,59400/R 17,970000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 7,64000 7,64000
Materials:

371,29000371,290001,000BJSBZ000 =xVàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 mm de
diàmetre.

u

Subtotal... 371,29000 371,29000

COST DIRECTE 378,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

378,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €529,53u Electrovàlvula de 3´´, de pas total per alts rendiments amb
una mínima pèrdua de càrrega amb escomesa roscada de
3´´ BSP i solenoide de 24v i 2,5w, configuració línea -angle,
son vàlvules de tancament lent per a evitar cops d'ariet.
Aquesta vàlvula anirà muntada amb peces especials de 3´´
deixant-la instal�lada en una arqueta existent de formigó.

FJSBZ120 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04600/R 20,230000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh

3,59400/R 17,970000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 7,64000 7,64000
Materials:

521,89000521,890001,000BJSBZ120 =xElectrovàlvula de 3´´, de pas total per alts rendiments amb
una mínima pèrdua de càrrega amb escomesa roscada de
3´´ BSP i solenoide de 24v i 2,5w, configuració línea -angle,
son vàlvules de tancament lent per a evitar cops d'ariet.

u

Subtotal... 521,89000 521,89000
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COST DIRECTE 529,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

529,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,71u Subministrament i muntatge d'aparca-bicicletes de 2 places,
ancorat a dau de formió. Totalment acabat

FQ115TN1 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38610/R 19,070000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

15,81540/R 18,390000,860A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,20150 20,20150
Materials:

144,21000144,210001,000BQ115TN1 =xAparca-bicicletes d'acer inoxidable per dues bicicletesu

2,3004063,371800,0363D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 146,51040 146,51040

COST DIRECTE 166,71190

0,00%DESPESES INDIRECTES

166,71190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €555,19m Banc tipus nu sense respatller de Santa&Cole o equivalent,
de 258 cm de longitud, format per estructura d'acer
galvanitzat en calent, amb potes de tub rodó, base de discos
rodons i riostra longitudinal soldada a la part superior de les
potes, fixat al paviment amb 4 cargols d'acer bicromat per
pota, seient de 8 llistons de fusta massissa de bolondo
natural fixats amb cargols d'acer bicromat, col.locat

FQ11U210 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,85000/R 19,700000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,46500/R 16,930000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,31500 18,31500
Materials:

536,87000536,870001,000BQ11U210 =xBanc tipus nu sense respatller de Santa&Cole o equivalent
de 258 cm de longitud, format per estructura d'acer
galvanitzat en calent, amb potes de tub rodó, base de discos
rodons i riostra longitudinal soldada a la part superior de les
potes, fixat al paviment amb 4 cargols d'acer bicromat per
pota. Seient de 8 llistons de fusta massissa de bolondo
natural fixats amb cargols d'acer bicromat

u

Subtotal... 536,87000 536,87000
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COST DIRECTE 555,18500

0,00%DESPESES INDIRECTES

555,18500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,78u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre
400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport
amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de
platina i fixació mecànica al paviment

FQ210100 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05120/R 19,070000,160A0122000 =xOficial 1a paletah

2,94240/R 18,390000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,99360 5,99360
Materials:

76,7900076,790001,000BQ210001 =xPaperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre
400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport
tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs
spit de fixació a paviment, color a escollir

u

Subtotal... 76,79000 76,79000

COST DIRECTE 82,78360

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,78360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,75m Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x
80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 7.6 m amb platines i
ancorats sobre daus de formigó

FQS1U010 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71740/R 21,990000,260A0121000 =xOficial 1ah

2,16700/R 19,700000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,40180/R 16,930000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,28620 12,28620
Materials:

0,064000,800000,080B0AB1112 =xTensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de
diàmetre 1/4´´

u

0,900000,150006,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

35,91540199,530000,180B6AZU010 =xMàstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçada per a reixat
de protecció de pistes, amb platines i elements d'ancoratge

u
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1,5851463,405550,025D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,

amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 38,46454 38,46454

COST DIRECTE 50,75074

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,75074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.054,21u Subministrament i col�locació de joc de porteries
reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub
d'al�lumini pintat a foc de Æ120 amb gola interior per a
l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires,
inclosa xarxa de nylon reglamentàrias i fonamentació, per
terreny de joc de fútbol 11.

FQSEZ001 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71740/R 21,990000,260A0121000 =xOficial 1ah

2,16700/R 19,700000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,40180/R 16,930000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,28620 12,28620
Materials:

2.040,340002.040,340001,000BQZEZ001 =xJoc de porteries reglamentàries per a futbol amb pals i
travesser de tub d'al�lumini pintat a foc de Æ120 amb gola
interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en
les escaires, inclosa xarxa de nylon reglamentàrias i
fonamentació.

u

1,5851463,405550,025D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2.041,92514 2.041,92514

COST DIRECTE 2.054,21134

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.054,21134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €319,92u Subministrament i col�locació de suports per a banderins de
senyalització a base de tub d'al�lumini diàm. 25, color blanc
de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col�locació d'ancoratges fixex
en el terreny de joc de fútbol 11.

FQSEZ002 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71740/R 21,990000,260A0121000 =xOficial 1ah

2,16700/R 19,700000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,40180/R 16,930000,260A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 12,28620 12,28620
Materials:

306,05000306,050001,000BQZEZ002 =xSuports per a banderins de senyalització a base de tub
d'al�lumini diàm. 25, color blanc de 1,5 m, d'alçada per
terreny de joc de fútbol 11.

u

1,5851463,405550,025D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 307,63514 307,63514

COST DIRECTE 319,92134

0,00%DESPESES INDIRECTES

319,92134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.972,36u Banc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils
galvanitzats, Decoresport o equivalent, seients de PVC
termo-modelats i folre de policarbonat al sostre i al�lumini al
lateral.

FQSEZ003 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71740/R 21,990000,260A0121000 =xOficial 1ah

2,16700/R 19,700000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,40180/R 16,930000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,28620 12,28620
Materials:

2.958,490002.958,490001,000BQZEZ003 =xBanc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils
galvanitzats, Decoresport o equivalent, seients de PVC
termo-modelats i folre de policarbonat al sostre i al�lumini al
lateral.

u

1,5851463,405550,025D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2.960,07514 2.960,07514

COST DIRECTE 2.972,36134

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.972,36134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.646,14u Subministrament i col�locació de joc de porteries de futbol 7
abatibles, en al�lumini inclosa la xarxa de nylon,
fonamentació i vaina d'ancoratge.

FQSEZ004 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71740/R 21,990000,260A0121000 =xOficial 1ah

2,16700/R 19,700000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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4,40180/R 16,930000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,28620 12,28620
Materials:

1.632,270001.632,270001,000BQZEZ004 =xJoc de porteries de futbol 7 abatibles, en al�lumini inclosa la
xarxa de nylon amb vaina d'ancoratge.

u

1,5851463,405550,025D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1.633,85514 1.633,85514

COST DIRECTE 1.646,14134

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.646,14134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.992,53u Instal�lació de marcador electrònic alimentat a 220 v, de 250
x 80 x 10 cm, amb dígits de 45 cm d’alçada. Rotulació fixa
de 150 mm (local i visitant). Sistema de transmissió via ràdio
o per cable.

FQSEZ005 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71740/R 21,990000,260A0121000 =xOficial 1ah

2,16700/R 19,700000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,40180/R 16,930000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,28620 12,28620
Materials:

3.978,660003.978,660001,000BQZEZ005 =xMarcador electrònic alimentat a 220 v, de 250 x 80 x 10 cm,
amb dígits de 45 cm d’alçada. Rotulació fixa de 150 mm
(local i visitant). Sistema de transmissió via ràdio o per cable.

u

1,5851463,405550,025D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 3.980,24514 3.980,24514

COST DIRECTE 3.992,53134

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.992,53134COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,88u Seient per grades composat per: Carcassa anatòmica B-92
brillant o equivalent. Plàstic Moplen alt impacte o equivalent,
tractat amb additius antiestàtics i tractament anti- U.V. Colors
estàndard estables. Fixació directa a grades mitjançant tacs
especials. Orificis de desaigua. Accessoris opcionals:
numeració y tractament ignífug. Ratllat antilliscant en el
seient. Mides: ample 43, llarg 47,5 cm. altura respatller.
Subministrament  i col�locació.

FQSEZ006 Rend.: 50,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11435/R 21,990000,260A0121000 =xOficial 1ah

0,04334/R 19,700000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,08804/R 16,930000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,24573 0,24573
Materials:

11,6300011,630001,000BQZEZ006 =xSeient per grades composat per: Carcassa anatòmica B-92
brillant o equivalent. Plàstic Moplen alt impacte o equivalent,
tractat amb additius antiestàtics i tractament anti- U.V. Colors
estàndard estables. Fixació directa a grades mitjançant tacs
especials. Orificis de desaigua. Accessoris opcionals:
numeració y tractament ignífug. Ratllat antilliscant en el
seient. Mides: ample 43, llarg 47,5 cm. altura respatller.

u

Subtotal... 11,63000 11,63000

COST DIRECTE 11,87573

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,87573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,93m2 Preparació i col�locació del paviment amb estesa i piconatge
del material per pista de petanca, d'acord amb les
especifiacions de la Federació Espanyola de Pentanca.

FQSEZ010 Rend.: 6,385P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14401/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,14401 0,14401
Maquinària:

0,28630/R 52,230000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,14734/R 37,630000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,43364 0,43364
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

2,300009,200000,250B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 2,35050 2,35050

COST DIRECTE 2,92815

0,00%DESPESES INDIRECTES
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2,92815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,90m Preparació i col�locació tauló de fusta tractada de secció 25
cm per 2 cm.

FQSEZ011 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,91950 0,91950
Materials:

0,980000,980001,000BZ011030 =xTauló de fusta tractada de secció 25 cm per 2 cm.m

Subtotal... 0,98000 0,98000

COST DIRECTE 1,89950

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,89950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,60u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega
de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

FR2G8B31 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

13,60250/R 54,410000,250C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 13,60250 13,60250

COST DIRECTE 13,60250

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,60250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €707,31u Joguina de molla El Galopador tipus KOMPAN o equivalent,
totalment col�locat

FZ1310X2 Rend.: 10,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,79700/R 17,970001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

1,69300/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,01800 8,01800
Materials:

699,29000699,290001,000BZ0010X2 =xJoguina de molla El Galopador tipus KOMPAN o equivalentu

Subtotal... 699,29000 699,29000
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COST DIRECTE 707,30800

0,00%DESPESES INDIRECTES

707,30800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €788,86u Joguina de molla La moto tipus KOMPAN o equivalent,
totalment col�locat.

FZ1310X3 Rend.: 10,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,79700/R 17,970001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

1,69300/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,01800 8,01800
Materials:

780,84000780,840001,000BZ0010X3 =xJoguina de molla La moto tipus KOMPAN o equivalentu

Subtotal... 780,84000 780,84000

COST DIRECTE 788,85800

0,00%DESPESES INDIRECTES

788,85800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.618,21u Joguina de molla El Pájaro Loco tipus KOMPAN o
equivalent, totalment col�locat

FZ1310X4 Rend.: 10,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,79700/R 17,970001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

1,69300/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,01800 8,01800
Materials:

1.610,190001.610,190001,000BZ0010X4 =xJoguina de molla El Pájaro Loco tipus KOMPAN o equivalentu

Subtotal... 1.610,19000 1.610,19000

COST DIRECTE 1.618,20800

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.618,20800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.510,23u Tobogà model M 351 tipus KOMPAN o equivalent, totalment
col�locat

FZ1310X5 Rend.: 10,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,79700/R 17,970001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

1,69300/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,01800 8,01800
Materials:

2.502,210002.502,210001,000BZ0010X5 =xTobogà model M 351 tipus KOMPAN o equivalentu

Subtotal... 2.502,21000 2.502,21000

COST DIRECTE 2.510,22800

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.510,22800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.032,31u Pòrtic de columpi doble amb protecció model M 948-50 tipus
KOMPAN o equivalent, totalment col�locat

FZ1310X6 Rend.: 10,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,79700/R 17,970001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

1,69300/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,01800 8,01800
Materials:

3.024,290003.024,290001,000BZ0010X6 =xPòrtic de glonxador doble amb protecció model M 948-50
tipus KOMPAN o equivalent

u

Subtotal... 3.024,29000 3.024,29000

COST DIRECTE 3.032,30800

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.032,30800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.458,58u Xarxa de joc d'estrella gran, model 2360 COROCORD tipus
KOMPAN o equivalent, totalment col�locada

FZ1310X7 Rend.: 10,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,79700/R 17,970001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

1,69300/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 8,01800 8,01800
Materials:

7.450,560007.450,560001,000BZ0010X7 =xXarxa de joc d'estrella gran, model 2360 COROCORD tipus
KOMPAN o equivalent

u

Subtotal... 7.450,56000 7.450,56000

COST DIRECTE 7.458,57800

0,00%DESPESES INDIRECTES

7.458,57800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.349,31u Arener de fusta model SPFE 25125 KOMPAN NATURE o
equivalent de dimensions 3 x 3 m2, inclou el reblert amb
sorra neta, totalment col�locat.

FZ1310X8 Rend.: 10,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,79700/R 17,970001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

1,69300/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,01800 8,01800
Materials:

2.341,290002.341,290001,000BZ0010X8 =xArener de fusta model SPFE 25125 KOMPAN NATURE o
equivalent de dimensions 3 x 3 m2

u

Subtotal... 2.341,29000 2.341,29000

COST DIRECTE 2.349,30800

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.349,30800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,59m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels residus
d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre
de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

G214U010 Rend.: 20,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09950/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,85450/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,95400 3,95400
Maquinària:

3,63350/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

3,33250/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

2,56850/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,05265/R 10,530000,100C1RA2500 =xSubministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl.lic de 5 m3 de capacitat

m3



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 23/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,04688/R 3,750000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 9,63403 9,63403

COST DIRECTE 13,58803

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,58803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,71m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 3,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55267/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,83250/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

12,68667/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,07184 16,07184
Maquinària:

24,22333/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

6,28333/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,11083/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,71233/R 51,370000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,31250/R 3,750000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 33,64232 33,64232

COST DIRECTE 49,71416

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,71416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,76m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

G219U200 Rend.: 722,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00968/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,03046/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05271/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09285 0,09285
Maquinària:

0,11684/R 84,360001,000C110U080 =xFresadora de pavimenth

0,07418/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,42947/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
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0,04655/R 33,610001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,66704 0,66704

COST DIRECTE 0,75989

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,75989COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,24m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de tanca tubular perimetral de camp de futbol

G21B1004 Rend.: 33,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14115/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,66636/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,15333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,96084 1,96084
Maquinària:

0,98091/R 64,740000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

1,18909/R 39,240001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,11364/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 2,28364 2,28364

COST DIRECTE 4,24448

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,24448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,90u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 2,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49350/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,03000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 33,51850 33,51850
Maquinària:

5,64300/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

4,70500/R 47,050000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,92400/R 39,240000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,17100/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

5,06500/R 50,650000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,87500/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 25,38300 25,38300

COST DIRECTE 58,90150

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,90150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,57u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21R0002 Rend.: 5,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

4,39800/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,35600/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,68560 12,68560
Maquinària:

9,41000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

10,27400/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

9,68800/R 48,440001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

0,51000/R 2,550001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 29,88200 29,88200

COST DIRECTE 42,56760

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,56760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:

0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14110 2,14110
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2,46559

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,74m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U012 Rend.: 246,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01893/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,08939/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,07736/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,18568 0,18568
Maquinària:

0,27557/R 135,580000,500C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth

0,60033/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,09721/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

1,02988/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 2,00299 2,00299
Materials:

0,554404,620000,120B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,55440 0,55440

COST DIRECTE 2,74307

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,74307COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,12m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U002 Rend.: 87,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07067/R 23,290000,264A0112000 =xCap de collah

0,47544/R 21,990001,881A0121000 =xOficial 1ah

0,24542/R 19,030001,122A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,79153 0,79153
Maquinària:

0,16539/R 72,670000,198C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,37138/R 135,580000,880C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth

1,09673/R 95,320001,001C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

1,77315/R 51,370003,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 4,40665 4,40665
Materials:

0,924004,620000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,92400 0,92400

COST DIRECTE 6,12218

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,12218COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,39m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 39,300P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29631/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,48422/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,78053 0,78053
Maquinària:

0,50851/R 72,670000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,18015/R 46,380001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,92137/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,61003 5,61003

COST DIRECTE 6,39056

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,39056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 370,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01863/R 23,290000,296A0112000 =xCap de collah

0,07231/R 19,030001,406A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09094 0,09094
Maquinària:

0,03333/R 66,650000,185C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,04766/R 95,320000,185C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o

equivalent
h

0,19181/R 71,040000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02960/R 59,200000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,18538/R 68,660000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,05162/R 57,360000,333C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,05601/R 40,010000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,59541 0,59541
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 0,73685

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,73685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,29941COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,07m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 19,200P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30326/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,18938/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,49264 1,49264
Maquinària:

1,20781/R 46,380000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,66979/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,20839/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,08599 2,08599
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

0,444000,370001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,49450 0,49450

COST DIRECTE 4,07313

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,07313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,21m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U020 Rend.: 56,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12560/R 23,290000,302A0112000 =xCap de collah

0,67930/R 19,030001,999A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,80490 0,80490
Maquinària:

0,82987/R 46,380001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,70569/R 39,440001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

0,23010/R 12,860001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,14432/R 40,010000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,90998 1,90998
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

0,444000,370001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,49450 0,49450
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 3,20938

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,20938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,18m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U200 Rend.: 10,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58225/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,90300/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,48525 2,48525
Maquinària:

2,06500/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,90600/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,80020/R 40,010000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 3,77120 3,77120
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

24,8760020,730001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3

Subtotal... 24,92650 24,92650

COST DIRECTE 31,18295

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,18295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,30m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G229U010 Rend.: 14,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41589/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,35929/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,77518 1,77518
Maquinària:

2,95000/R 41,300001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,64714/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

Subtotal... 3,59714 3,59714
Materials:

17,9300017,930001,000B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

m3
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 17,93000 17,93000

COST DIRECTE 23,30232

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,30232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,30m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats
de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

G229U020 Rend.: 12,500P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46580/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,52240/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,98820 1,98820
Maquinària:

1,65200/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

1,02880/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,64016/R 40,010000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 3,32096 3,32096
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

12,9360010,780001,200B032U100 =xMaterial granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 12,98650 12,98650

COST DIRECTE 18,29566

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,29566COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,22m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,02379/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,03107 0,03107
Maquinària:

0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 23/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,18584 0,18584

COST DIRECTE 0,21691

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,21691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,80m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11645/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,43980/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,33860/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

0,73560/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,63045 1,63045
Materials:

7,1662568,250000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 7,16625 7,16625

COST DIRECTE 8,79670

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,79670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,69kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

G440U004 Rend.: 110,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10586/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,39982/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,30782/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,81350 0,81350
Maquinària:

0,06341/R 45,290000,154C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,31444/R 86,470000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th

0,02745/R 3,020001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,04018/R 4,420001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,44548 0,44548
Materials:

0,062500,250000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu
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1,365001,300001,050B44ZU011 =xAcer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a

mida i treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
kg

Subtotal... 1,42750 1,42750

COST DIRECTE 2,68648

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,68648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,37m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 89,336P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26070/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,49230/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,37902/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

0,41170/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,54372 1,54372
Maquinària:

0,05239/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,55845/R 83,150000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,23211/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 0,84295 0,84295
Materials:

65,9820062,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 65,98200 65,98200

COST DIRECTE 68,36867

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,36867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,46m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U050 Rend.: 24,535P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94926/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,79254/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,38007/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

1,49908/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,62095 5,62095
Maquinària:

0,19075/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,03342/R 83,150000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
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0,84516/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,06933 3,06933
Materials:

74,7705071,210001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 74,77050 74,77050

COST DIRECTE 83,46078

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,46078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,70m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat

G450U070 Rend.: 36,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64694/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,44333/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

0,94056/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

3,06500/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,09583 7,09583
Maquinària:

0,43333/R 1,950008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

5,54333/R 83,150002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,18733/R 5,620001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

1,15200/R 17,280002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,31599 7,31599
Materials:

75,2850071,700001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 75,28500 75,28500

COST DIRECTE 89,69682

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,69682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02096/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah

0,21770/R 21,990002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,16761/R 16,930002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,40627 0,40627
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Maquinària:

0,02920/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00460/R 1,840000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00495/R 1,980000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,03875 0,03875
Materials:

0,009700,970000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,66070 0,66070

COST DIRECTE 1,10572

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,10572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,30m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 8,750P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66171/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

10,05257/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,80457/R 16,930003,000A013U001 =xAjudanth

6,30514/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,82399 24,82399
Maquinària:

1,03520/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,64229/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,67749 1,67749
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5409018,030000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

1,240001,240001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,80115 3,80115

COST DIRECTE 30,30263

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,30263COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,84m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,100P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,87531/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

10,85926/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,27037/R 16,930003,000A013U001 =xAjudanth

6,81111/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,81605 26,81605
Maquinària:

1,11827/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,69383/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,81210 1,81210
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5409018,030000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

3,650003,650001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 6,21115 6,21115

COST DIRECTE 34,83930

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,83930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,71m Biga prefabricada per a graderia de formigó amb armadures
pretesades. Totalment col�locada

G4L1U010 Rend.: 3,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76333/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

14,66000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

12,68667/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 35,11000 35,11000
Maquinària:

30,19333/R 45,290002,000C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 30,19333 30,19333
Materials:

78,4100078,410001,000B4PA1U01 =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 40
cm de cantell, inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 78,41000 78,41000

COST DIRECTE 143,71333

0,00%DESPESES INDIRECTES

143,71333COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €130,82m Graderies prefabricades tipus GN-85/40 de PH Norten,
recolzades a biga zanca, inclou col�locació, anivellació,
rejuntat, apuntalament. Totalment acabada

G4L1U020 Rend.: 7,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33047/R 23,290001,001A0112000 =xCap de collah

6,28286/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

5,43714/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,05047 15,05047
Maquinària:

12,94000/R 45,290002,000C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 12,94000 12,94000
Materials:

102,83000102,830001,000B4PA1U02 =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 50
cm de cantell, inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 102,83000 102,83000

COST DIRECTE 130,82047

0,00%DESPESES INDIRECTES

130,82047COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,96m Graons prefabricats tipus PN-85/40 de Norten, recolzats
sobre les grades, de 1,20x0,20x0,30, inclòs rejuntat i
totalment rematats.

G4L1U030 Rend.: 20,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16683/R 23,290001,002A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,90300/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,26883 5,26883
Maquinària:

6,68000/R 66,800002,000C150GU20 =xGrua autopropulsada de 24 th

Subtotal... 6,68000 6,68000
Materials:

59,01500118,030000,500B4PA1U03 =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 60
cm de cantell, inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 59,01500 59,01500

COST DIRECTE 70,96383

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,96383COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,44m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col�locada

G774U002 Rend.: 30,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

1,46600/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,12867/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,98284 2,98284
Materials:

6,633006,030001,100B774U002 =xLàmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2

m2

2,020001,010002,000B7Z1U002 =xClau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsu

0,804001,340000,600B7Z1U010 =xBanda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per
a segellat de làmina de polietilè

m

Subtotal... 9,45700 9,45700

COST DIRECTE 12,43984

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,43984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,45m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

G781U010 Rend.: 25,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18632/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,52240/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,70872 1,70872
Materials:

0,738000,410001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,73800 0,73800

COST DIRECTE 2,44672

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,44672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,58m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

G7B1U010 Rend.: 50,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,04658/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah

0,43980/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,33860/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,82498 0,82498
Materials:

0,759000,690001,100B7B1U001 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1500 N

m2

Subtotal... 0,75900 0,75900

COST DIRECTE 1,58398

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,58398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,17m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de
150 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

G7J1U001 Rend.: 15,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31053/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,46747/R 21,990001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,12980/R 16,930001,001A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,90780 2,90780
Materials:

6,258005,960001,050B7J1U001 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 150 mm d'amplada, per
a junt de dilatació intern

m

Subtotal... 6,25800 6,25800

COST DIRECTE 9,16580

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,16580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,08m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària
amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual

G7J5U020 Rend.: 15,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15527/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah

1,46600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1,62127 1,62127
Materials:

0,459902,190000,210B7J5U0R0 =xMassilla asfàltica d´aplicació en calentkg

Subtotal... 0,45990 0,45990
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COST DIRECTE 2,08117

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,08117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,74650 18,74650

COST DIRECTE 19,99443

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,99443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,73m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

G922U010 Rend.: 140,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

15,4320012,860001,200B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

m3
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Subtotal... 15,48250 15,48250

COST DIRECTE 16,73043

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,73043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,31m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

G9650002 Rend.: 37,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,37730/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,98216/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,98892 5,98892
Maquinària:

0,27905/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,34709/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,05270/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,15189/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,83073 0,83073
Materials:

2,8665068,250000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,331002,220001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m

Subtotal... 7,48750 7,48750

COST DIRECTE 14,30715

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,30715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,30m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

G974U010 Rend.: 75,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,31053/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,17280/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,47120/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,95453 2,95453
Maquinària:

0,24780/R 41,300000,450C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,30822/R 51,370000,450C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,13903/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,69505 0,69505
Materials:

0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

4,0950068,250000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,4445088,900000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,509502,390001,050B974U010 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix

m

Subtotal... 7,65226 7,65226

COST DIRECTE 11,30184

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,30184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,36m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm
de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

G975U020 Rend.: 55,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42345/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,59927/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,00618/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,02890 4,02890
Maquinària:

0,30036/R 41,300000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,37360/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,18959/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,86355 0,86355
Materials:

0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,6223088,900000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,777504,550001,050B975U002 =xRigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7 cm
de gruix

m

Subtotal... 11,46306 11,46306

COST DIRECTE 16,35551

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,35551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,27m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

G9F1U010 Rend.: 10,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

12,87300/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,99800 23,99800
Maquinària:

1,03250/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,32150/R 12,860000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,90600/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,25130/R 41,710000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,51130 3,51130
Materials:

0,0946023,650000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

m2

Subtotal... 19,75600 19,75600

COST DIRECTE 47,26530

0,00%DESPESES INDIRECTES
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47,26530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,84m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc
i totes les feines adients

G9GA0004 Rend.: 6,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97042/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

7,33000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,64375 14,64375
Maquinària:

0,56667/R 3,400001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,56667 0,56667
Materials:

65,9820062,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,262501,050000,250B0A3UC10 =xClau acerkg

2,150000,430005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,240001,240001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

Subtotal... 69,63450 69,63450

COST DIRECTE 84,84492

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,84492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,65t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U012 Rend.: 110,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21173/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,39982/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,69200/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,30355 1,30355
Maquinària:

4,93309/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,52664/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60164/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,63655/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,69792 6,69792
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,6500020,650001,000B9H1U012 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri,

inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t

Subtotal... 20,65000 20,65000

COST DIRECTE 28,65147

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,65147COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,49t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U020 Rend.: 120,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19408/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,36650/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,63433/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,19491 1,19491
Maquinària:

4,52200/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,48275/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,55150/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,58350/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,13975 6,13975
Materials:

20,1600020,160001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 20,16000 20,16000

COST DIRECTE 27,49466

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,49466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,07t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U612 Rend.: 112,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20795/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,39268/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,67964/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,28027 1,28027
Maquinària:

4,84500/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,51723/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,59089/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,62518/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,57830 6,57830
Materials:

26,2100026,210001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 26,21000 26,21000

COST DIRECTE 34,06857

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,06857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

378,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03665/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03172/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06837 0,06837
Maquinària:

0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,61154

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,26m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 750,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,02932/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02537/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05469 0,05469
Maquinària:

0,04093/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,04481/R 33,610001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,08574 0,08574
Materials:

0,120000,200000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 0,26043

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,26043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,86m Barana d'acer inoxidable, segons plànols, Cargols i parts
metàl�liques incloses. Inclòs suministre i col�locació.

GAR1U020 Rend.: 10,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46580/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,36780/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

1,90300/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,93560 4,93560
Maquinària:

1,17625/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,78480/R 39,240000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,09750/R 1,950000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,43200/R 17,280000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 2,49055 2,49055
Materials:

2,0475068,250000,030B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,326001,630000,200B0A12U00 =xFilferro acer galvanitzatkg

3,060003,060001,000BBP1U001 =xTancament exterior d'1 m d'alçària, amb tanca de fusta
tractada especialment per intempèrie a base de sals
injectades en autoclau contra la pudrició i la carcoma, amb
muntants de 15 cm i travessers de 12 cm de diàmetre, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge, d'acord amb plànols i
especificacions de la direcció d'obra. Cargols i parts
metàl�liques galvanitzades en calent. Subministrament i
col�locació.

m

40,0000040,000001,000BBPZU001 =xBarana d'acer inoxidable, segons plànols, Cargols i parts
metàl�liques incloses.

m
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 45,43350 45,43350

COST DIRECTE 52,85965

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,85965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,89m Barana d'acer inoxidable, segons plànols. Cargols i parts
metàl�liques incloses. Suministre i col�locació

GAZ1U020 Rend.: 18,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25878/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,22167/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,20433/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

1,05722/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,74200 2,74200
Maquinària:

0,65347/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,43600/R 39,240000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,05417/R 1,950000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,24000/R 17,280000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 1,38364 1,38364
Materials:

2,0475068,250000,030B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,326001,630000,200B0A12U00 =xFilferro acer galvanitzatkg

131,39000131,390001,000BBPZX001 =xSuministre de barana BTL de mòduls de 2,000x0,875 d'acer
inoxidable

m

Subtotal... 133,76350 133,76350

COST DIRECTE 137,88914

0,00%DESPESES INDIRECTES

137,88914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,33m Barana perimetral en tub de 50 mm. Galvanitzada en calent,
alçada 1,10 m. desde la canaleta o vorera perimetral i
muntants cada 2 m. empotrada en el paviment.

GB12Z001 Rend.: 10,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

4,39800/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

3,80600/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,53300 10,53300
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Maquinària:

1,24350/R 24,870000,500C1503500 =xCamió grua de 5 tH

0,30200/R 3,020001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,56200/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,10750 2,10750
Materials:

0,3856577,130000,005B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

15,3000015,300001,000BB12ZC01 =xBarana perimetral en tub de 50 mm. Galvanitzada en calent,
alçada 1,10 m. desde la canaleta o vorera perimetral i
muntants cada 2 m.

m

Subtotal... 15,68565 15,68565

COST DIRECTE 28,32615

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,32615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 394,153P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05909/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,16737/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,09656/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32302 0,32302
Maquinària:

0,01791/R 7,060001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,08809/R 34,720001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,10600 0,10600
Materials:

0,147601,640000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,031680,660000,048B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,17928 0,17928

COST DIRECTE 0,60830

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,60830COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,60m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U210 Rend.: 510,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04567/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,12935/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,07463/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,24965 0,24965
Maquinària:

0,01384/R 7,060001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,06808/R 34,720001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,08192 0,08192
Materials:

0,229601,640000,140B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,039600,660000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,26920 0,26920

COST DIRECTE 0,60077

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,60077COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,42m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA31001 Rend.: 11,562P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,01436/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

5,70576/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

3,29182/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,01194 11,01194
Maquinària:

0,61062/R 7,060001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

3,00294/R 34,720001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 3,61356 3,61356
Materials:

1,476001,640000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,316800,660000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,79280 1,79280
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COST DIRECTE 16,41830

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,41830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,78m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa
o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

GBA32001 Rend.: 12,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94083/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

5,49750/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

3,17167/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,61000 10,61000
Maquinària:

0,58833/R 7,060001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

2,89333/R 34,720001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 3,48166 3,48166
Materials:

2,296001,640001,400B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,396000,660000,600B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,69200 2,69200

COST DIRECTE 16,78366

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,78366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,44m2 Pintat de doble capa de pintura sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb aditiu vermellós.

GBA3A001 Rend.: 11,300P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06106/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

5,83805/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

3,36814/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,26725 11,26725
Maquinària:

0,62478/R 7,060001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

3,07257/R 34,720001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 3,69735 3,69735
Materials:
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1,476001,640000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a

marques vials
kg

Subtotal... 1,47600 1,47600

COST DIRECTE 16,44060

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,44060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,24u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col�locada

GBB1U030 Rend.: 4,500P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88667/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,64889 8,64889
Maquinària:

2,31722/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,31722 2,31722
Materials:

27,2700027,270001,000BBM1U030 =xPlaca d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

u

Subtotal... 27,27000 27,27000

COST DIRECTE 38,23611

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,23611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,85u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U120 Rend.: 4,500P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88667/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,76222/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,64889 8,64889
Maquinària:

2,31722/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,31722 2,31722
Materials:
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55,8800055,880001,000BBM1U120 =xPlaca octogonal de 60 cm de doble apotema, amb

revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

u

Subtotal... 55,88000 55,88000

COST DIRECTE 66,84611

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,84611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,16u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació

GBBZU001 Rend.: 3,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,67333 13,67333
Maquinària:

3,92083/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,78067/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,70150 6,70150
Materials:

8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

25,600008,000003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 33,79000 33,79000

COST DIRECTE 54,16483

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,16483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,43m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

GD5AU016 Rend.: 23,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20252/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,95609/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,82739/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,98600 1,98600
Materials:

6,447806,260001,030BD5AU160 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m
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Subtotal... 6,44780 6,44780

COST DIRECTE 8,43380

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,43380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,09u Formació de paret per a pou de registre de 80 cm de
diàmetre amb totxo de gero, col�locats amb morter mixte de
portland

GDD1CE01 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

43,98000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

38,06000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 87,86250 87,86250
Maquinària:

1,95000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

8,64000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 10,59000 10,59000
Materials:

51,1875068,250000,750B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,3947068,420000,035B072U001 =xMorter M-80m3

0,320000,320001,000B0F11240 =xMaó massís d'elaboració manual, de 29x14x4 cmu

41,7400041,740001,000BDD1U002 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

Subtotal... 95,64220 95,64220

COST DIRECTE 194,09470

0,00%DESPESES INDIRECTES

194,09470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €870,22u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

GDD1U014 Rend.: 0,500P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64500/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

87,96000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

76,12000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 175,72500 175,72500
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Maquinària:

29,19700/R 41,710000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,90000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

17,28000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 50,37700 50,37700
Materials:

163,8000068,250002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

7,4340074,340000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

222,05000222,050001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

u

121,12000121,120001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

102,66000102,660001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

27,050005,410005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 644,11400 644,11400

COST DIRECTE 870,21600

0,00%DESPESES INDIRECTES

870,21600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €289,40m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de
120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

GDD1U114 Rend.: 2,400P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,42604/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

18,32500/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

15,85833/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 36,60937 36,60937
Maquinària:

13,03438/R 41,710000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,81250/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

3,60000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 17,44688 17,44688
Materials:

55,9650068,250000,820B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

7,4340074,340000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

155,7144793,410001,667BDD1U016 =xAnell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

u

16,230005,410003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u
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Subtotal... 235,34347 235,34347

COST DIRECTE 289,39972

0,00%DESPESES INDIRECTES

289,39972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,60u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col�locat, segons plànols

GDDZU100 Rend.: 15,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23290/R 23,290000,150A0112000 =xCap de collah

1,46747/R 21,990001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,26994/R 19,030001,001A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,97031 2,97031
Materials:

0,2230274,340000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

5,410005,410001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 5,63302 5,63302

COST DIRECTE 8,60333

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,60333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,60m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub
rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GDG3U004 Rend.: 36,085P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19363/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,60939/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,52889/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,33191 2,33191
Maquinària:

0,57226/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,50215/R 9,060002,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,35590/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 1,43031 1,43031
Materials:

2,9562523,650000,125B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
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1,876801,840001,020BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,

amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

m

Subtotal... 4,83305 4,83305

COST DIRECTE 8,59527

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,59527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,86u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm
de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm
de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GDK2U010 Rend.: 0,500P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64500/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

43,98000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

33,86000/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

36,78000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 126,26500 126,26500
Maquinària:

7,92000/R 39,600000,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

16,52000/R 41,300000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

15,41100/R 51,370000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

18,76950/R 41,710000,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,95000/R 1,950000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

8,64000/R 17,280000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 69,21050 69,21050
Materials:

79,7148065,340001,220B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,300000,4300010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

7,155001,590004,500B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl�lic pla per a 40 usosm2

1,611702,270000,710B0DZA000 =xDesencofrantl

5,600001,400004,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 98,38150 98,38150

COST DIRECTE 293,85700

0,00%DESPESES INDIRECTES

293,85700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €70,02u Subministrament i muntatge de bastiment i tapa de fosa
ductil, tipus D 400 rexel de funditubo aigua potable, o
equivalent per a pou de registre, col�locat amb morter mixte
de portlannd

GDKZCE01 Rend.: 3,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,150A0112000 =xCap de collah

7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,83783 14,83783
Maquinària:

1,65800/R 24,870000,200C1503500 =xCamió grua de 5 tH

Subtotal... 1,65800 1,65800
Materials:

1,3684068,420000,020B072U001 =xMorter M-80m3

52,1600052,160001,000BDKZCE01 =xBastiment i tapa model D 400 rexel de Funditubo o
equivalent

u

Subtotal... 53,52840 53,52840

COST DIRECTE 70,02423

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,02423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.941,19u Inversor SMC5000AGEM00005 Rend.: 0,050P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

372,64000/R 23,290000,800A0112000 =xCap de collah

1.759,20000/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

1.354,40000/R 16,930004,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3.486,24000 3.486,24000
Materials:

454,95000454,950001,000BEMA2012 =xInvesor SMC5000Au

Subtotal... 454,95000 454,95000

COST DIRECTE 3.941,19000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.941,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €268,35u Subministrament i muntatge de colze de FD dn 200 inclosos
els ancoratges

GF32CE02 Rend.: 23,560P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49427/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
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1,86672/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,61545/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,97644 3,97644
Materials:

264,37000264,370001,000BF32CE02 =xColze de FD DN 200u

Subtotal... 264,37000 264,37000

COST DIRECTE 268,34644

0,00%DESPESES INDIRECTES

268,34644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,71m Colçe a 90º de PVC. 315 mm de diàmetre. Suministre i
col�locació.d'acord amb les fitxes d'Aigües de Blanes del
PPTP

GFA1CE07 Rend.: 24,620P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47299/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,89318/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,54590/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,91207 2,91207
Maquinària:

0,14788/R 40,010000,091C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,17678/R 24,870000,175C1503500 =xCamió grua de 5 tH

0,01246/R 3,370000,091C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,33712 0,33712
Materials:

0,152511,010000,151B0111000 =xAiguam3

66,3100066,310001,000BFA1CE07 =xColçe a 90º de PVC. 315 mm de diàmetreu

Subtotal... 66,46251 66,46251

COST DIRECTE 69,71170

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,71170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,97m Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U120 Rend.: 37,130P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31363/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,59224/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,02505/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 1,93092 1,93092
Maquinària:

0,10129/R 40,010000,094C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,18311/R 41,710000,163C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00853/R 3,370000,094C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,29293 0,29293
Materials:

0,031311,010000,031B0111000 =xAiguam3

8,713808,460001,030BFA1U120 =xTub de PVC, DN 200 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 8,74511 8,74511

COST DIRECTE 10,96896

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,96896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,21m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U125 Rend.: 30,600P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38056/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,71863/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,24379/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,34298 2,34298
Maquinària:

0,10983/R 40,010000,084C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,23036/R 41,710000,169C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00925/R 3,370000,084C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,34944 0,34944
Materials:

0,059591,010000,059B0111000 =xAiguam3

9,455409,180001,030BFA1U125 =xTub de PVC, DN 250 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 9,51499 9,51499

COST DIRECTE 12,20741

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,20741COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,90m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U131 Rend.: 27,540P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42284/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,79847/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,38199/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,60330 2,60330
Maquinària:

0,11477/R 40,010000,079C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,26353/R 41,710000,174C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00967/R 3,370000,079C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,38797 0,38797
Materials:

0,094941,010000,094B0111000 =xAiguam3

16,8096016,320001,030BFA1U131 =xTub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 16,90454 16,90454

COST DIRECTE 19,89581

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,89581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,05m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U140 Rend.: 24,620P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47299/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,89318/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,54590/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,91207 2,91207
Maquinària:

0,14788/R 40,010000,091C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,29648/R 41,710000,175C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01246/R 3,370000,091C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,45682 0,45682
Materials:

0,152511,010000,151B0111000 =xAiguam3

34,5256033,520001,030BFA1U140 =xTub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 34,67811 34,67811
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COST DIRECTE 38,04700

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,04700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,73m Tub de PVC de DN 800 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U209 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64500/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,06000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 71,69500 71,69500
Maquinària:

4,40110/R 40,010000,110C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

6,71531/R 41,710000,161C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,37070/R 3,370000,110C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 11,48711 11,48711
Materials:

0,008081,010000,008B0111000 =xAiguam3

3,543203,440001,030BFA1U209 =xTub de PVC, DN 90 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 3,55128 3,55128

COST DIRECTE 86,73339

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,73339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,72m Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U212 Rend.: 2,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,03000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 35,84750 35,84750
Maquinària:

2,12053/R 40,010000,106C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

3,29509/R 41,710000,158C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,17861/R 3,370000,106C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
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Subtotal... 5,59423 5,59423
Materials:

0,015151,010000,015B0111000 =xAiguam3

5,263305,110001,030BFA1U212 =xTub de PVC, DN 125 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 5,27845 5,27845

COST DIRECTE 46,72018

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,72018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,88m Tub de PVC de DN 630 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U216 Rend.: 1,500P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76333/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

14,66000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

25,37333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 47,79666 47,79666
Maquinària:

2,64066/R 40,010000,099C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

4,50468/R 41,710000,162C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,22242/R 3,370000,099C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 7,36776 7,36776
Materials:

0,024241,010000,024B0111000 =xAiguam3

8,693208,440001,030BFA1U216 =xTub de PVC, DN 160 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 8,71744 8,71744

COST DIRECTE 63,88186

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,88186COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,79m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions
de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al
fons de la rasa i provat

GFA1U240 Rend.: 24,620P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47299/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,89318/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
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1,54590/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,91207 2,91207
Maquinària:

0,14788/R 40,010000,091C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,29648/R 41,710000,175C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01246/R 3,370000,091C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,45682 0,45682
Materials:

0,152511,010000,151B0111000 =xAiguam3

58,2671056,570001,030BFA1U242 =xTub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 58,41961 58,41961

COST DIRECTE 61,78850

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,78850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,10m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col�locat al fons de la rasa i provat

GFB1U609 Rend.: 51,186P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09100/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,42961/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,66151/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,18212 1,18212
Maquinària:

0,25482/R 40,010000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,18998/R 24,870000,391C1503500 =xCamió grua de 5 tH

0,02146/R 3,370000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,02696/R 3,530000,391CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,49322 0,49322
Materials:

0,008081,010000,008B0111000 =xAiguam3

4,418704,290001,030BFB1U609 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 4,42678 4,42678

COST DIRECTE 6,10212

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,10212COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,93m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col�locat al fons de la rasa i provat

GFB1U611 Rend.: 51,612P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09025/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,42606/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,65605/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,17236 1,17236
Maquinària:

0,25272/R 40,010000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,18552/R 24,870000,385C1503500 =xCamió grua de 5 tH

0,02129/R 3,370000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,02811/R 3,530000,411CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,48764 0,48764
Materials:

0,011111,010000,011B0111000 =xAiguam3

6,262406,080001,030BFB1U611 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 6,27351 6,27351

COST DIRECTE 7,93351

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,93351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,22m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari

GG31350U Rend.: 25,528P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09671/R 23,290000,106A0112000 =xCap de collah

0,86141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,66319/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,62131 1,62131
Materials:

1,600001,600001,000BG31350U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 1,60000 1,60000
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COST DIRECTE 3,22131

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.634,48u Cablejat especial per pèrgola fotovoltaica. Connectors
estancs pels mòduls. Caixa de comptador per la ubicació del
mateix. Proteccions elèctriques per la importació i exportació
incloses.

GP5AD112 Rend.: 0,010P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

116,45000/R 23,290000,050A0112000 =xCap de collah

2.199,00000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1.693,00000/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4.008,45000 4.008,45000
Materials:

626,03000626,030001,000BP5AD112 =xCablejat especial per pèrgola fotovoltaica. Connectors
estancs pels mòduls. Caixa de comptador per la ubicació del
mateix. Proteccions elèctriques per la importació i exportació
incloses.

u

Subtotal... 626,03000 626,03000

COST DIRECTE 4.634,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.634,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €666,11u Mòduls fotovoltaics S02 150 WPGP5ADH01 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,050A0112000 =xCap de collah

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

16,93000/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 40,08450 40,08450
Materials:

626,03000626,030001,000BP5ADH01 =xMòduls fotovoltaics S02 150 WPu

Subtotal... 626,03000 626,03000

COST DIRECTE 666,11450

0,00%DESPESES INDIRECTES

666,11450COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.741,82u Mà d'obra d'instal�lació i connexió elèctrica de mòduls
fotovoltaics

GP5P0001 Rend.: 0,005P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

232,90000/R 23,290000,050A0112000 =xCap de collah

879,60000/R 21,990000,200A0121000 =xOficial 1ah

677,20000/R 16,930000,200A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1.789,70000 1.789,70000
Materials:

850,12000850,120001,000BP5P0001 =xMà d'obra d'instal�lació i connexió elèctrica de mòduls
fotovoltaics

u

102,00000102,000001,000BP5PU001 =xCarregador unitari de bateria de radiotelèfon portàtil, amb
selector entre càrrega ràpida i lenta

u

Subtotal... 952,12000 952,12000

COST DIRECTE 2.741,82000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.741,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,26u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp
o Ceratonia sp de perímetre de tronc 6/8 cm en C mínim 25
L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

GR451003 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,0945223,630000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,115605,780000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,098800,760000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

31,4600031,460001,000BR451003 =xSubministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia de perímetre de tronc 6/8 cm en C mínim 25 L

u

3,350003,350001,000BR822001 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

u

1,130001,130001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u
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21,0132121,013211,000DR63001 =xPlantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot

de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 57,26213 57,26213

COST DIRECTE 57,26213

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,26213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,98u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus
sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 6/8
a arrel nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

GR471102 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,0945223,630000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,115605,780000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,098800,760000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

7,440007,440001,000BR471102 =xSubministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 6/8 a
arrel nua 

u

3,530003,530001,000BR822002 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

u

1,130001,130001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

7,576047,576041,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 19,98496 19,98496

COST DIRECTE 19,98496

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,98496COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,48u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o
pseudoplatanus, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua en
clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

GR471202 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,0945223,630000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,115605,780000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,098800,760000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

8,940008,940001,000BR471202 =xSubministrament de Acer campestre, platanoides o
pseudoplatanus, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua 

u

3,530003,530001,000BR822002 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

u

1,130001,130001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

7,576047,576041,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 21,48496 21,48496

COST DIRECTE 21,48496

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,48496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,89u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, tutor de senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

GR4G1002 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,017345,780000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,038000,760000,050BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRkg

3,470003,470001,000BR4G1002 =xSubministrament de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L

u
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0,010000,010001,000BR821001 =xTutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3

cm, posat en obra
u

0,770000,770001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

4,585944,585941,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

u

Subtotal... 8,89128 8,89128

COST DIRECTE 8,89128

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,89128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,11u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 159

 €11,54u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

H1411115 Rend.: 1,000P- 160

 €37,19u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

H1411117 Rend.: 1,000P- 161

 €5,58u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 162

 €4,84u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 163

 €7,88u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 164
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 €6,80u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H142BA00 Rend.: 1,000P- 165

 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 166

 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 167

 €12,31u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 168

 €1,07u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

H144D205 Rend.: 1,000P- 169

 €2,31u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 170

 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1457520 Rend.: 1,000P- 171

 €5,30u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 172

 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 173

 €20,42u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 174

 €5,18u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

H1461110 Rend.: 1,000P- 175

 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 176
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 €21,83u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H1465275 Rend.: 1,000P- 177

 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 178

 €53,48u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

H147D102 Rend.: 1,000P- 179

 €45,47u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

H147L005 Rend.: 1,000P- 180

 €22,93u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 181

 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 182

 €9,30u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

H1482222 Rend.: 1,000P- 183

 €12,29u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

H1483344 Rend.: 1,000P- 184

 €13,02u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

H1485140 Rend.: 1,000P- 185

 €17,82u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 186

 €5,08u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 187
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 €14,90m2 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre
i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

H1511212 Rend.: 1,000P- 188

 €13,52m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes
contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

H1512007 Rend.: 1,000P- 189

 €6,02m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs

H1521431 Rend.: 1,000P- 190

 €11,94m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 191

 €5,06m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 1,000P- 192

 €23,38u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 193

 €217,62u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària,
a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

H1542013 Rend.: 1,000P- 194

 €38,26h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 195

 €124,93u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 196

 €17,44h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 197

 €48,21u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 198

 €90,51u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11261 Rend.: 1,000P- 199
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 €31,30u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 200

 €5,37u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001 Rend.: 1,000P- 201

 €39,86u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 202

 €9,98u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 203

 €1,39m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 204

 €134,33u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable
i amb el desmuntatge inclòs

HBC1HGK1 Rend.: 1,000P- 205

 €23,38u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 206

 €5,94m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 207

 €236,02mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 208

 €1.466,73u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU1A502 Rend.: 1,000P- 209

 €55,02u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 210

 €13,94u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 211
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 €17,48u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 212

 €114,49u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 213

 €86,08u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 214

 €52,36u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 215

 €1,78u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 216

 €31,50u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 217

 €186,38u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 218

 €17,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 219

 €152,50u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a
centre de recollida i transferència

I2R5L000 Rend.: 1,000P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

152,50000152,500001,000B2R5L000 =xTransport de residus especials en contenidors d'1 m3 a
centre de recollida i transferència

u

Subtotal... 152,50000 152,50000

COST DIRECTE 152,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,25u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de
reixa metàl�lica d'1 m3 per a residus especials

I2R5RL00 Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

32,2500032,250001,000B2R5RL00 =xContenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl�lica
d'1m3 per a residus especials

u

Subtotal... 32,25000 32,25000

COST DIRECTE 32,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108Data: 23/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

32,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,14kg Disposició controlada a abocador específic de residus de
fibrociment (residus especials)

I2RA7520 Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,140000,140001,000B2RA7520 =xDisposició controlada a abocador específic de residus de
fibrociment (residus especials)

kg

Subtotal... 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 0,14000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110.000,00PA Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'execució
d'instal�lacions d'electricitat, força, aigua potable,
sanejament de l'edificació, seguint la morfologia donada als
plànols. Totalment acabada.

PPAUU001 Rend.: 1,000P- 223
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 €14.854,24pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA200AC

 €20.000,00pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la realització de les obres, segons
Llei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de
30 de setembre de 1993

XPAU0002

 €15.000,00pa Partida alçada a justificar de reposició de serveis afectats.XPAU0138

 €35.000,00PA Partida alçada a justificar de disseny, càlcul i
dimensionament d'instal�lacions de ventilació, força,
suministre d'aigua potable i electricitat de l'edificació de
vestidors.

XPAUU001
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ANNEX 20 
 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
S’inclou en el pressupost pel coneixement de l’administració, a més a més del pressupost de base de 

licitació de les obres projectades, el relatiu els serveis afectats entenent com a tal les unitats 

d’abonament a les companyies subministradores dels diferents serveis per la tramitació, gestió i execució 

de l’uniat especifica de la instal·lació, a realitzar per la companyia subministradora, en aquest cas 

Endesa. 

El pressupost pel coneixement de l’Administració és el següent: 

 

 

 

 

 

 
Sumant el pressupost base de licitació i l’import previst pels serveis afectats, s’obté el pressupost pel 

coneixement de l’administració, que puja a la quantitat de DOS MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA-

QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS  (2.254.667,22€) 

 

 EUROS 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1.605.659,60€ 
13 % DESPESES GENERALS 208.735,75€ 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL  96.339,58€  

18 % IVA 343.932,29€ 

  

TOTAL 2.254.667,22€ 
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1. MEMÒRIA 
 
1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut en el treball és establir les bases a tenir en compte, en el 
decurs de l'execució de les obres, les previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties 
professionals, així com definir els locals preceptius d'higiene dels treballadors. 
 
Aquest estudi facilitarà l'esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota el control de la 
Direcció Facultativa, o del Coordinador de Seguretat, d'acord amb el Reial Decret, 1627/1997, de 24 de 
octubre. 
 
En el Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, es regulen les obligacions del promotor, projectista, 
Coordinador de Seguretat, subcontractistes i treballadors autònoms pel que fa a la prevenció d’accidents 
laborals. 
 
Amb base a aquest Projecte, l'empresa o empreses adjudicatària/es de les obres desenvoluparà/n el/s 
Pla/ns de Seguretat i Salut, lliurant còpies al Coordinador de Seguretat i/o la Direcció Facultativa, al Comitè 
de Seguretat i Salut i al Vigilant de Seguretat en el que s’analitzi, estudi, desenvolupen i complementin les 
previsions contingudes en aquest estudi. 
 
Aquest document s'haurà de presentar obligatòriament a l'Autoritat laboral per a la concessió de l’obertura 
del Centre de treball, i estarà a disposició permanent de l'Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la 
realització de les seves funcions. 
 
1.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'OBRA 
 
1.2.1 Descripció i situació de les obres. 
 
El Projecte, objecte del present estudi, correspon a les obres necessàries per la realització del la 
urbanització de la nova zona esportiva Montbou al nucli antic de Sta. Margarida de Montbui (Anoia). 
 
L’obra objecte d’aquest estudi es troba a la província de Barcelona, a la comarca de l’Anoia. Tota l’obra es 
troba ubicada dins del Terme Municipal del poble de Santa Margarida de Montbui.  
 
L’actuació consisteix en urbanitzar una superfície de 1.85 Ha i entre les actuacions més significatives hi 
consta la construcció d’un nou terreny de joc, d’una edificació de bar, una graderia d’estructura metàl·lica, un 
mur de formigó armat de 2m de fust, pavimentació de les zones d’aparcament i construcció de les 
infrastructures bàsiques per a subministrament dels serveis d’electricitat, telecomunicacions i aigua potable, 
a més d’executar els drenatges corresponents i d’evacuació d’aigües fecals. També s’introduiran elements 
aminoradors del trànsit entrant al nucli. El camp de futbol estarà situat a la mateixa parcel·la que l’anterior, 
però hi haurà una zona nova a on es situarà la zona d’aparcament d’autobusos. 
 
1.2.2 Dades d'identificació de l'obra 
 

- El Pressupost d'Execució Material de l’obra és 1.605.659,60 euros. 
 

- El termini d’execució serà de l’ordre de sis (6) mesos. 
 

- El nombre de treballadors previst, en base als estudis de planejament de l’execució de l’obra, 
s’estima que assolirà la xifra de 8 operaris . 

 
- L’ubicació del Centre assistencial de la Seguretat Social més proper a l’obra amb serveis d’urgència 

es troba a una distància, en circulació rodada, de 9 minuts en condicions normals de trànsit . Es 
tracta de l’hospital d’Igualada, amb adreça Av. Catalunya, 11. 

 
1.2.3 Interferències, serveis afectats i problemàtica de l’entorn: 
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- Les derivades del trànsit dels vials de l’entorn de l’obra. 

 
- Àmbit de la via pública degut a la seva ubicació a l’entrada del nucli urbà. Especialment afectats  

durant les obres d’introducció d’elements aminoradors a la travessia Anselm Clavé. 
 

- Proximitat d’edificacions pròximes. El CEIP Montbou llindant amb l’àmbit d’actuació. 
 
-Instal·lacions d’urbanització afectades. 
 
1.2.4 Unitats constructives que composen l'obra 
 
- Replanteig del camp de futbol. 
 
- Replanteig de les obres de graderia, mur i edificació de bar. 
 
- Senyalització de les obres  
 
- Retirada de fibrociment. 
 
- Demolicions de formigó. 
 
- Excavació en terrenys a cel obert amb mitjans manuals i mecànics.  
 
- Desviaments i reposició de Serveis afectats. 
 
- Càrrega i transport a abocador temporal o definitiu a cel obert. 
 
- Terraplenat amb materials de la pròpia excavació. 
 
- Instal·lacions d’enllumenat, d’aprofitament d’energia solar , telecomunicacions, reg de zones verdes i 
canonades de desguàs. 
 
- Construcció de sistemes de drenatge separatius. 
 
- Bases subbases i paviments. 
 
- Col·locació de la vorada i gespa artificial. 
 
- Construcció de graderia amb encofrats de formigó i perfils metàl·lics. 
 
- Costrucció de mur amb encofrats. 
 
- Introducció d’elements aminoradors de velocitat a l’entrada al nucli. 
  
- Acabats. 
 
- Instal·lacions d’obra. 
 
1.3 NORMES GENERALS DE SEGURETAT 
 
Com a norma general, d’acord amb la “ Ley de Prevención de Riesgos laborales (31/1995, de 8 de 
Noviembre) “, els principis de l’acció preventiva que es recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant el 
període d’execució de l’obra, i en particular, en les següents tasques: 
 
- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
- L’elecció de l’emplaçament de llocs de treball i àrees de treball, tenint en compte els accessos, i 
l’emplaçament de les vies de circulació. 
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- La correcta manipulació i utilització de materials i mitjans auxiliars. 
 
- Manteniment, control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per l’execució de l’obra. 
 
- Delimitació i acondicionament d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular matèries i 
substàncies perilloses. 
 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runa. 
 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra o 
proximitats de la mateixa. 
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1.4 ANÀLISI DE RISCS I LA SEVA PREVENCIÓ, EN FUNCIÓ DE LES UNITATS 
CONSTRUCTIVES AIXÍ COM DELS MITJANS AUXILIARS I MECÀNICS MÉS EMPRATS PER 
A L’EXECUCIÓ D'AQUESTES. 
 
1.4.1 DEMOLICIONS 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Projecció de partícules produïdes per l'ús dels martells pneumàtics, elèctrics, manuals sobre 
escarpa i punter, o directament del material quan s'utilitza maquinària de tall amb disc, etc. 

 
o Ambient de pols. 

 
o Sonoritat elevada. 

 
o Vibracions en el decurs dels treballs amb martell picador (pneumàtic o elèctric) o conduint 

maquinaria tipus dumper, compactador vibratori, etc. 
 

o Cops produïts per  punteres, escarpes, altres tipus d'eines. 
 

o Talls i punxades degudes a vidres i elements punxants. 
 

o Atropellament, cops, bolcs i falses maniobres causades per maquinària i vehicles. 
 

o Contactes elèctrics directes. 
 

o Interferències amb serveis. 
 

o Contacte directe amb plaques de fibrociment 
 

o Altres 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
Informació prèvia i característiques de l’element a enderrocar. 
 
- Abans de la demolició: 
 

o Vallat del lloc a una longitud no inferior a 1.5 m., inclòs senyalització nocturna amb llums vermelles 
cada 15m. i a les cantoneres. 

 
o Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats. 

 
o Disposició a l’obra d’equip indispensable per a l’operari: palanques , falques, barres, pics, taulons, i 

altres elements que puguin ser necessaris per a eventualitats o socórrer a els operaris que puguin 
patir un accident. 

 
o Es deixaran previstes escomeses d’aigua per a reg i evitar polsegueres, durant l’execució dels 

treballs. 
- Durant la demolició: 
 
 

o Com a norma general s’enderrocarà en sentit invers a com s’ha construït, sense que es trobin 
persones ubicades a la mateixa vertical, ni en la proximitat d’elements que puguin caure o bolcar.  

 
o Abans d’enderrocar mecànicament, s’hauran de retirar manualment les cobertes de fibrociment per 

una empresa especialitzada inscrita al registre RERA, amb les mesures de protecció corresponents 
descrites al RD 396/2006. 
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o Quan l’alçada de caiguda de l’operari sigui superior a 2m. s’utilitzaran arnesos de seguretat, 

ancorats a punts fixes o linies de vida. 
 

o En el desmuntatge d’elements metàl·lics en tensió es preveurà l’efecte d’oscil·lació al realitzar el tall 
o al eliminar les tensions. 

 
o En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls  o lesions com els 

vidres, aparells sanitaris, etc. 
 

o En el decurs de l’enderrocament d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran els claus. 
 

o Es senyalitzarà els accessos i recorregut dels vehicles a l’interior de l’obra. 
 

o Es regaran periòdicament els elements a enderrocar i la runa per evitar contaminació per partícules 
de pols en suspensió. 

 
o Es desinfectarà quan pugui haver risc de transmissió de malalties contagioses. 

 
o No s’acumularà runa ni es recolzaran elements contra el vallat o elements tot i que puguin estar en 

bon estat. 
 

o Al finalitzar la jornada no poden quedar elements inestables que el vent i les condicions 
atmosfèriques pugin provocar el seu enfonsament. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Granota de treball. 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Ulleres antipartícules. 
 
- Mascarilles buco-nasals. 
 
- Cinturó de seguretat. 
- Cinturó antivibratori. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Protectors de goma en punteres i escarpes. 
 
- EPIs descrits al RD 396/2006, amb el pla específic de treball i la documentació corresponent en regla. 
 
1.4.2 MOVIMENTS DE TERRES 

1.4.2.1 Excavacions a cel obert. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Esllavissament de les terres o pedres. 
 

o Despreniment de les terres o pedres, per l’ús de la maquinària. 
 

o Despreniment de les terres o pedres, per sobrecàrrega de la vora de l’excavació. 
 

o Despreniment de terres i blocs per alteracions de la estabilitat rocosa d’un talús. 
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o Despreniments de terres o pedres, per no emprar el talús adequat. 

 
o Despreniments de terres o pedres, per variació de la humitat del terreny. 

 
o Despreniments de terres o pedres, per filtracions d’aigua.  

 
o Despreniments de terres o pedres, por vibracions properes (pas de vehicles, línies de 

ferrocarril, ús de martells pneumàtics, etc.). 
 

o Despreniments de terres o pedres, per alteracions del terreny, debuts a variacions de 
temperatures. 

 
o Despreniments de terres o pedres, per càrregues pròximes al límit de l’excavació (torres 

elèctriques, arbres amb arrels descobertes, etc.). 
 

o Despreniments de terres o pedres, per fallida de l’entibació. 
 

o Despreniments de terres o pedres, per excavar sota del nivell freàtic.  
 

o Atropellament, cops, bolcs i falses maniobres causades per maquinària i vehicles de 
moviment de terres. 

 
o Caigudes de personal o objectes a diferent nivell. 

 
o Riscos derivats del treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses (baixes 

temperatures, pluges, etc.). 
 

o Problemes de circulació interna, pel mal estat dels camins d’accés o circulació. 
 

o Problemes de circulació per a replanteig i instal·lacions auxiliars. 
 

o Caigudes al mateix nivell. 
 

o Contactes elèctrics directes. 
 

o Interferències amb serveis. 
 

o Els derivats de la presència de ramats. 
 

o Riscos de danys a tercers, per la irrupció descontrolada de persones per tal de seguir el 
desenvolupament de les obres, a les hores de treball o descans. 

 
o Altres. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o Abans de començar als treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles problemes a 
la estabilitat del terreny. 

 
o El front de l’excavació realitzat mecànicament no pujarà mes d’un metre per a damunt del 

braç de la màquina. 
 

o És prohibit l’emmagatzemant de materials o terres a menys de dos metres del talús, per tal 
d’evitar sobrecàrregues o bolcs del terreny. 

 
o Es netejarà el front de la excavació dels materials que puguin presentar risc de 

despreniment. 
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o El front i paraments verticals d’una excavació serà inspeccionat al començar i acabar les 
tasques per a una persona autoritzada que assenyalarà els punts que es deuen arreglar. 

 
o El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d’un arnès de 

seguretat anellat a un punt fort. 
 

o Se senyalitzarà amb una línia la distancia mínima de seguretat d’aproximació al talús d’una 
excavació que serà sempre superior als dos metres. 

 
o La vora del talús permanent que tingui accés a persones es protegirà amb una barana rígida 

de 90 cm, col·locada com a mínim a dos metres. 
 

o L’accés o aproximació a una distancia inferior als dos metres de la vora d’un talús sense 
protegir, es farà lligat amb cinturó de seguretat. 

 
o Es suspendran les feines quan el talús no tingui les condicions d’estabilitat definides per la 

Direcció Facultativa. 
 

o S’inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions abans d’autoritzar l’inici de 
treballs al costat del talús. 

 
o Es paralitzaran les tasques quan les apuntalaments presentin dubtes de la seva estabilitat. 

Abans de començar les tasques es reforçaran. 
 

o És prohibit començar a treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc. sense que es pugui 
garantir la seva estabilitat. 

 
o Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc., quan les seves arrels quedin descobertes. 

 
o Es controlarà els moviments del terreny, col·locant els testimonis necessaris. 

 
o Es col·locaran xarxes tibants als talussos, per avisar amb els embassaments que puguin 

produir-se, del risc de esllavissades del terreny. 
 

o És prohibit romandre al costat del talús abans de que sigui sanejat. 
 

o Les maniobres de càrrega als camions, es controlaran per una persona autoritzada. 
 

o Es crearà una zona de no aproximació a la vora del talús d’un mínim de 3 metres per a 
vehicles lleugers, y de 4 metres per als pesats. 

 
o Es distingirà entre l’accés a l’excavació de vianants i de maquinària i camions, per tal 

d’evitar el risc d’atropellaments 
 
o Si això no sigues possible, es col·locarà una barana de separació entre els dos accessos. 

 
o És prohibit treballar o romandre al costat de la maquinària de moviment de terres. 

 
o És prohibit treballar en un talús, abans de procedir al seu sanejat o entibació. 

 
o A partir de talussos verticals d’altura 1.5m s’atalussarà en forma de talús 3/2 

 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Granota de treball. 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
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- Botes de seguretat. 
 
- Botes de seguretat impermeables. 
 
- Roba impermeable. 
 
- Mascareta facial. 
 
- Mascaretes filtrants. 
 
- Cinturó antivibratori. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Guants de goma o P.V.C. 
 

1.4.2.2 Excavació de pous. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Caigudes d’objectes. 
 

o Cops amb objectes. 
 

o Caiguda de personal al entrar o sortir-hi. 
 

o Caiguda a diferent nivell de personal al caminar al costat d’un pou. 
 

o Despreniment de materials de les parets del pou. 
 

o Interferències amb serveis afectats. 
 

o Inundacions. 
 

o Contactes elèctrics. 
 

o Ofegaments. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o El personal que realitzi tasques al pous serà especialista en aquestes feines. 
 

o L’accés o sortida dels pous es farà per una escala solida, lligada a la part superior del pou, 
amb sabates antilliscants. La escala sobresortirà de la boca del pou al menys un metre. 

o Són prohibits els aplegaments en un cercle de al menys dos metres de la boca del pou. 
 

o Els elements auxiliars s’instal·laran a damunt d’un engraellat de fusta col·locat al voltant de 
la boca del pou. 

 
o Es revisarà el engraellat desprès d’una interrupció de la feina i sempre abans de donar 

permís per accedir a l’interior. 
 

o Quan la profunditat del pou sigui superior a 1,5 metres, es recolzarà el perímetre per tal 
d’evitar l’esllavissament.  
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o Quan la profunditat del pou sigui superior a 2 metres, es col·locarà una barana sòlida de 90 
centímetres d’alçada, amb passamans, llistó intermig i entornpeu, a una distancia mínima 
de dos metres de la boca. 

 
o Al trobar qualsevol tipus de construcció subterrània, es paralitzaran les feines, donant avís a 

la Direcció d’Obra per a que decideixi les mesures de seguretat a prendre. 
 

o L’enllumenat interior dels pous, es farà amb portàtils estancs antihumitat, alimentats a 24 
volts. 

 
o És prohibit d’utilitzar maquinària de combustió o explosió al interior del pou. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Protectors auditius. 
 
- Careta antipols. 
 
- Granota de treball. 
 
- Ulleres contra impacte. 
 
- Cinturó de seguretat. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Guants de goma o de P.V.C. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Botes de seguretat de goma. 
 
- Roba impermeable. 

1.4.2.3 Excavació de rases. 
 
Es realitzaran per a la formació de passos de drenatge i desviament de serveis afectats. 
  
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Despreniments de terres. 
 

o Caigudes de personal al mateix nivell. 
 

o Caigudes de personal a diferent nivell a la rasa. 
 

o Atrapament de persones amb la maquinària. 
 

o Els derivats de les interferències amb serveis afectats. 
  

o Inundacions. 
 

o Cops amb objectes. 
 

o Caigudes d’objectes. 
 

o Altres. 
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NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines. 
 

o L’accés o sortida de les rases es farà per una escala solida, lligada a la part superior de la 
rasa, amb sabates antilliscants. L’escala sobresortirà de la coronació de la rasa al menys un 
metre. 

 
o Són prohibits els aplecs en un cercle de al menys dos metres de la vora de la rasa. 

 
o Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 1,5 metres, es recolzarà el perímetre per tal 

d’evitar el esllavissament.  
 

o Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col·locarà una barana solida de 
90 centímetres d’alçada, amb passamans, llistó intermedi i entornpeu, a una distancia 
mínima de dos metres de la vora. 

 
o L’enllumenat s’efectuarà mitjançant torres aïllades amb presa de terra, a les que 

s’instal·laran projectors d’intempèrie, alimentats pel quadre general de l’obra. 
 

o L’enllumenat portàtil es farà amb portalàmpades amb mànec aïllant, reixeta protectora de la 
bombeta, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat, 
alimentada a 24 volts. 

 
o S’estendrà a la superfície un gunitat temporal per a la consolidació del talussos. 

 
o Es controlarà l’estat dels talussos situats a la proximitat de camins transitats per vehicles, 

especialment si es deuen utilitzar martells pneumàtics, compactadores vibrants, o passos 
de maquinària de moviment de terres. 

 
o Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, es faran subjectats a 

cinturó de seguretat lligats a punts forts del exterior de la rasa. 
 

o S’eixugaran immediatament les aigües que aflorin o entrin al interior de les rases, per tal 
d’evitar la alteració de la estabilitat dels talussos. 

 
o Després d’una interrupció dels treballs, es revisaran els recolzaments de les rases. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Careta facial. 
 
- Ulleres antipols. 
 
- Cinturó de seguretat. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Botes impermeables. 
 
- Granota de treball. 
 
- Roba impermeable. 
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- Protectors auditius. 
 

1.4.2.4 Reblerts  
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Accidents de vehicles per excés de càrrega o manteniment deficient. 
 

o Caiguda de material de camions. 
 

o Caiguda de persones dels vehicles. 
 

o Interferències entre vehicles per manca de senyalització a les maniobres. 
 

o Atropellament de persones. 
 

o Bolc de vehicles a les maniobres de descàrrega. 
 

o Accidents per conducció en ambients amb pols i poca visibilitat. 
 

o Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
 

o Vibracions sobre les persones. 
 

o Soroll ambiental. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 

o El personal serà especialista en l’ús d’aquests vehicles i disposarà de la documentació 
acreditació de la seva capacitat. 

 
o Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els elements d’accionament 

pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar al llibre de manteniment. 
 

o Els vehicles portaran de forma visible la càrrega màxima permesa. És prohibit de 
sobrecarregar-los. 

 
o És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció, i ocupar aquesta amb un 

número de persones superior al seients disponibles.  
 

o Cada equip de càrrega, serà dirigit per un cap de equip que coordinarà les maniobres. 
 

o Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per a evitar el 
aixecament de pols.  

 
o Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal d’evitar el 

risc d’interferències, de la manera assenyalada als plànols d’aquest Estudi de Seguretat. 
 

o S’instal·laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, a les 
distancies assenyalades als plànols. 

o Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 

o És prohibit romandre a una distància inferior als cinc metres de la maquinària en moviment. 
 

o Els vehicles emprats a l’obra, disposaran de avisador acústic de marxa enrera. 
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o Se senyalitzaran els accessos a la via pública amb cartells normalitzats de PERILL 
INDEFINIT, STOP, PERILL. SORTIDA DE CAMIONS, com s’indica als plànols. 

o Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
o Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 

 
o S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d‘aquest tipus de 

treballs. 
 

o Els conductors de qualsevol vehicle, portarà casc de seguretat al baixar de la cabina, a 
l’interior de l’obra 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Protectors auditius. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Botes impermeables de seguretat. 
 
- Careta facial. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Botes de goma de seguretat. 
 
- Cinturó antivibratori. 
 
- Granota de treball. 
 
1.4.3 AFERMATS 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Accident de vehicles per excés de càrrega o manteniment deficient. 
 

o Caiguda de material dels camions. 
 

o Caiguda de persones dels vehicles. 
 

o Interferències entre vehicles per falta de senyalització de les maniobres. 
 

o Atropellament de persones. 
 

o Projeccions de partícules. 
 

o Inhalació de gasos  tòxics. 
 

o Cremades, degut a exposicions a temperatures extremes. 
 

o Talls i cops 
 

o Bolcada de vehicles a les maniobres de descarrega. 
 

o Accidents per conducció en ambients amb pols i poca visibilitat. 
 

o Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
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o Vibracions sobre les persones. 
 

o Soroll ambiental. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 

o El personal serà especialista a l’ús d’aquests vehicles i disposarà de la documentació d’acreditació 
de la seva capacitat. 

 
o Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament pneumàtic. Aquestes 

revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 
 

o Els vehicles portaran d’una forma visible la càrrega màxima permesa. És prohibit  sobrecarregar-los. 
 

o És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció, i ocupar aquesta amb un número 
de persones superior al seients disponibles.  

 
o Cada equip de càrrega, estarà dirigit per un cap de equip que coordinarà les maniobres. 

 
o Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per a evitar el 

aixecament de pols.  
 

o Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal d’evitar el risc 
d’interferències, de la manera assenyalada als plànols d’aquest Estudi de Seguretat. 

 
o Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 

 
o És prohibit romandre a una distancia inferior als cinc metres de la maquinària en moviment. 

 
o Els vehicles emprats a l’obra, disposaran de avisador acústic de marxa enrera. 

 
o Se senyalitzaran els accessos a la via pública amb els cartells normalitzats de PERILL INDEFINIT, 

STOP, PERILL. SORTIDA DE CAMIONS, com s’indica als plànols. 
 

o Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 

o Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 
 

o S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d‘aquest tipus de treballs. 
 

o Els conductors de qualsevol vehicle, portarà casc de seguretat al baixar de la cabina, a l’interior de 
l’obra 

 
o Està totalment prohibit situar-se en el treball darrera de la motonivelladora, ja que esta màquina té 

una zona cega de més de 5 metres darrera del seu motor. 
 

o Els camions després de descarregar el tot-u s’hauran d’assegurar que la caixa, un cop buida no 
estigui en posició elevada abans de iniciar la marxa.  

 
o Les maniobres d'apropament i descàrrega dels productes asfàltics a la tremuja de l'estenedora 

estaran dirigits per un especialista en previsió del risc d'atropellament i atrapament en el decurs de 
les maniobres. 

 
o Els operaris que realitzin els regs superficials, per evitar esquitxades de l'asfalt que poden produir 

cremades, protegiran les seves mans amb guants de cuir, la cara amb  màscara i els peus amb 
botes de cuir, la roba de treball serà de color groc. 
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o Es senyalitzarà exhaustivament l'obra, es donarà pas alternatiu als vehicles, ja que en cap moment 
es tallarà el vial. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Protectors auditius. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Botes impermeables de seguretat. 
 
- Careta facial. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Botes de goma de seguretat. 
 
- Granota de treball. 
 
- Polaines 
 
1.4.4 TREBALLS DE MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Caiguda de persones i objectes al mateix nivell. 
 

o Caiguda de persones i objectes a diferent nivell. 
 

o Caiguda de persones i objectes al buit. 
 

o Enfonsament de encofrats. 
 

o Trencament dels encofrats.  
 

o Caiguda dels encofrats trepants. 
 

o Trepitjada d’objectes punxants. 
 

o Els derivats de treballs a superfícies mullades. 
 

o Contactes amb formigó. 
 

o Fallida dels estintolaments. 
 

o Esllavissament de terres. 
 

o Els derivats de tasques fetes amb condicions meteorològiques adverses. 
 

o Atrapaments. 
 

o Vibracions per l’ús de agulles vibrants. 
 

o Soroll ambiental. 
 

o Contactes elèctrics. 
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o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o Abans d’abocar el formigó directament des del camió formigonera, s’instal·laran topalls allà on s’hagi 
de situar el camió. 

 
o És prohibit col·locar les rodes del camió a menys de dos metres del límit de l’excavació. 

 
o És prohibit situar els operaris darrera del camió formigonera a la marxa enrera.  

 
o S’instal·laran baranes sòlides al front de l’excavació per a protegir la maniobra de guia de la 

canaleta. 
 

o Als talls amb risc de caiguda d’alçada, s’instal·laran cables de seguretat per a lligar el mosquetó dels 
cinturons de seguretat. 

 
o La maniobra d’abocada serà dirigida per una persona autoritzada que vigilarà que no es realitzin 

maniobres insegures. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Guants de seguretat. 
 
- Guants impermeables. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
- Ulleres de seguretat anticops. 
 
- Granota de treball. 
 
- Roba impermeable. 
 
- Davantals. 
 
- Cinturó antivibratori. 
 
- Protectors auditius. 
 
1.4.5 TREBALLS DE MANIPULACIÓ D’ACER. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Caiguda de persones i objectes al mateix nivell. 
 

o Caiguda de persones i objectes a diferent nivell. 
 

o Caiguda de persones i objectes al buit. 
 

o Cremades per soldadures 
 

o Lesions oculars al soldar 
o Talls amb revabes del material. 
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o Aplastament per manipulació de material . 

 
o Trepitjada d’objectes punxants. 

 
o Els derivats de treballs a superfícies mullades. 

 
o Els derivats de tasques fetes amb condicions meteorològiques adverses. 

 
o Atrapaments. 

 
o Soroll ambiental. 

 
o Contactes elèctrics. 

 
o Altres. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o Al treballar les grúes es mantindrà un radi d’allunyament de 5metres. 
 
o Al treballar a més de 2m d’alçada el treballador es posarà l’arnès de seguretat. 

 
o Als talls amb risc de caiguda d’alçada, s’instal·laran cables de seguretat o línies de vida convenient 

ancorades a punts fixes per a poder lligar els mosquetons dels arnesos de seguretat amb total 
mobilitat de l’operari. 

 
o S’instal·laran baranes sòlides al front dels talls per a protegir de caigudes a diferent nivell. 

 
o La maniobra d’abocada serà dirigida per una persona autoritzada que vigilarà que no es realitzin 

maniobres insegures. 
 

o En treballs de soldadura l’operari vestirà davantal, guants i careta antiespurnes. 
 

o Amb pluja es pararan els treballs de soldadura que estiguin a la intempèrie. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Guants de seguretat. 
 
- Guants impermeables. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
- Ulleres de seguretat anticops. 
 
- Arnès de seguretat 
 
- Careta de soldar 
 
- Granota de treball. 
 
- Roba impermeable. 
 
- Davantals. 
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- Cinturó antivibratori. 
 
- Protectors auditius. 
 
1.4.6 ACABATS. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Cops per l’ús de objectes o eines manuals. 
 

o Talls per l’ús de objectes tallants o eines manuals. 
 

o Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 

o Talls als peus per trepitjades a damunt de deixalles o materials tallants. 
 

o Cossos estranys als ulls. 
 

o Dermatitis per contacte amb ciment. 
 

o Contactes elèctrics. 
 

o Afeccions respiratòries. 
 

o Sobreesforços. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques s’executarà en via humida per tal d’evitar la 
formació de pols ambiental durant el treball. 

 
o El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques s’executarà en locals oberts o al exterior, per tal 

d’evitar la formació de pols ambiental durant el treball. 
 

o Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta. 
 

o Les bastides a sobre de cavallets tindran sempre plataformes de treball de gruix no inferior als 60 
centímetres, tres taulons travats entre si. 

 
o És prohibit d’emprar com a cavallets bidons, caixes de materials, banyeres, etc., per a formar 

bastides. 
 

o És prohibit d’emprar cavallets en tribunes, balcons, terrasses i finestres, sense protecció contra les 
caigudes d’alçada. 

 
o Si els llocs de treball no tenen il·luminació natural suficient, s’enllumenarà artificialment amb una 

intensitat mínima de 100 lux. 
 

o L’il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de 
protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 24 volts. 

 
o És prohibit de connectar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les clavilles 

mascle-femella. 
 

o Les caixes o paquets de plaquetes mai no es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de 
pas, per tal de evitar els accidents causats per ensopegades. 
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o El transport de sacs d’aglomerants o d’àrids es realitzarà preferentment damunt carretó de mà, per 

tal d’evitar sobresforços. 
 

o Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per tal d’evitar 
accidents per ensopegades. 

 
o Les escales de mà a emprar tindran sabates antilliscants i cadena de limitació d’obertura màxima, 

per tal d’evitar accidents provocats per inestabilitat. 
 

o El transport de guies de longitud superior als tres metres es realitzarà mitjançant dos operaris. 
 

o És prohibit d’abandonar directament sobre el paviment objectes tallants i assimilables, per tal 
d’evitar els accidents ocasionats per trepitjada d’objectes. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Ulleres contra projeccions. 
 
- Cinturó porta-eines. 
 
- Cinturó de seguretat. 
 
- Granota de treball. 
 
1.4.7 PAVIMENTS 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 
- Caigudes al mateix nivell. 
 
- Caigudes a diferent nivell. 
 
- Talls per l’ús de màquines-eines manuals. 
 
- Cops amb objectes, martells, etc. 
 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
 
- Afeccions respiratòries per treballs amb pols. 
 
- Contactes elèctrics. 
 
- Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
- El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per tal d'evitar lesions pel fet de treballar en 
atmosferes pulverulentes. 
 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de 
protecció de la bombeta. L'energia elèctrica els alimentarà a 24 V. 
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- És prohibit de connectar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella.  
 
- Les peces del paviment s’elevaran a sobre de calaixos, correctament apilades a dins de les caixes de 
subministrament, que no es trencaran fins el moment d'emprar el seu contingut. El conjunt apilat es fleixarà o 
es lligarà a la plataforma d’elevació o transport per tal d'evitar els accidents causats pel vessament de la 
càrrega. 
 
- Les peces de paviment soltes s'elevaran perfectament apilades a l'interior de gàbies de transport, per tal 
d'evitar accidents causats pel vessament de la càrrega.  
 
- Els sacs d'aglomerant s'elevaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de calaixos, fermament 
amarrades per tal d'evitar accidents causats pel vessament de la càrrega. 
 
  
 
 
- Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per 
tal d'evitar els accidents causats per ensopegades. 
 
- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés i 
s'indicaran itineraris alternatius. 
 
- Les polidores i abrillantadores que calgui emprar estaran dotades de doble aïllament (o connexió a terra de 
totes les seves parts metàl·liques), per tal d'evitar els accidents que el risc elèctric pot provocar. 
 
- Les polidores i abrillantadores que cal emprar tindran el maneig revestit de material aïllant de l'electricitat. 
 
- Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments (o abrasions) 
causats per contacte amb els ribots i màquines de fregar. 
 
- Les operacions de manteniment i substitució o canvi de ribots o màquines de fregar s'efectuaran sempre 
amb la màquina desendollada de la xarxa elèctrica, per tal d'evitar els accidents ocasionats pel risc elèctric. 
 
- Els llots, producte dels polits, seran traslladats sempre cap a zones que no siguin de pas i eliminats 
immediatament de la planta. 
 
- Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms de l'estructura, on s'amarrarà el fermall del 
cinturó de seguretat per realitzar les feines d'instal·lació de l'esglaonat definitiu de les escales. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Ulleres de seguretat contra projeccions.  
 
- Cinturó porta-eines. 
 
- Granota de treball. 
 
- Cinturó antivibratori. 
 
 
1.4.8 INSTAL·LACIONS 
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1.4.8.1 Muntatge de la instal·lació elèctrica. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Caigudes de personal al mateix nivell. 
 

o Caigudes de personal a diferent nivell. 
 

o Talls en emprar eines manuals. 
 

o Talls en emprar guies i conductors. 
 

o Punxades a les mans en emprar guies i conductors. 
 

o Cops en emprar eines manuals. 
 

o Sobreesforços. 
 

o Cremades a les operacions d’escalfament del protectors 
 
Riscs detectables a les proves de connexió i posada en servei de la instal·lació. 
 

o Contactes elèctrics o cremades per manca de protecció als quadres elèctrics. 
 

o Contactes elèctrics o cremades per maniobres incorrectes a la línia. 
 

o Contactes elèctrics o cremades per emprar eines sense aïllament. 
 

o Contactes elèctrics o cremades per anul·lació del mecanismes de protecció. 
 

o Contactes elèctrics o cremades per connexió directa sense emprar endolls. 
 

o Explosió de la estació transformadora a la posada en servei. 
 

o Incendis per mala instal·lació de la xarxa elèctrica. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o A la fase d’obra d’obertura de regates, es tindrà cura de l’ordre i neteja de l’obra per tal d’evitar el 
risc de relliscades. 

 
o El muntatge d’aparells elèctrics serà fet per especialistes. 

 
o La il·luminació de les zones de treball no serà inferior als 100 lux mesurats a una alçada de 2 

metres. 
 

o La il·luminació amb portàtils es farà amb porta llumeres estancs amb mànec aïllant, alimentats a 24 
volts. 

 
o És prohibit l’endollat dels cables als quadres de subministrament elèctric, sense connexió mascle 

femella. 
 

o Les escales de mà a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i cadeneta de limitació 
d’obertura, per tal d’evitar els riscs dels treballs a damunt de superfícies insegures i estretes. 

 
o És prohibit el muntatge de bastides fent servir les escales com a cavallets, per tal d’evitar els riscs 

dels treballs a sobre de superfícies insegures i estretes. 
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o Per preveure el risc de caigudes d’alçada, la instal·lació elèctrica a tribunes o balconades, 

s’efectuarà desprès d’instal·lar una xarxa de protecció a l’obertura vertical. 
 

o Les eines dels instal·ladors i seran protegides contra els contactes elèctrics amb material aïllant 
normalitzat. 

 
o Les eines dels instal·ladors que presentin deteriorament en el seu aïllament seran substituïdes 

immediatament. 
 

o Per a preveure, la connexió accidental de la xarxa, l’últim cable que es col·locarà serà el del quadre 
general de la companyia, i es guardaran en lloc segur, el mecanismes necessaris per a la connexió. 

 
o Les proves de funcionament de la instal·lació s’anunciaran a tot el personal per tal d’evitar el risc 

d’accidents. 
 

o Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica es revisaran les connexions dels mecanismes, 
proteccions i empalmes dels quadres generals, d’acord amb el Reglament electrotècnic de baixa 
tensió. 

 
o A les proves, si s’ha de tallar l’energia elèctrica, s’instal·larà un cartell de precaució de NO 

CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA. 
 

o És prohibit expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol motor, sense desconnectar la 
xarxa elèctrica d’alimentació. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Guants aïllants. 
 
- Granota de treball. 
 
- Cinturó de seguretat. 
 
- Cinturó de subjecció. 
 
- Banqueta de maniobra. 
 
- Catifa aïllant. 
 
- Comprobadors de tensió. 
 
- Eines aïllants. 
 

1.4.8.2 Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Contactes elèctrics directes. 
 

o Contactes elèctrics indirectes. 
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o Els derivats de les caigudes de tensió. 
 

o Fallida dels mecanismes i sistemes de protecció. 
 

o Fallida de les preses de terra. 
 

o Caigudes al mateix nivell. 
 

o Caigudes a diferent nivell. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

1.4.8.2.1 Normes de prevenció tipus per als cables. 
 

o La secció del cable serà adequat per a la càrrega elèctrica prevista segons el càlcul realitzat per a la 
maquinària d’il·luminació. 

 
o Els fils tindran el aïllament sense defectes. 

 
o La distribució general del quadre principal als secundaris es farà amb manega elèctrica antihumitat 

 
o La estesa dels cables i mànegues es farà a una alçada mínima de 2 m. als llocs peatonals, i de 5 m 

als de vehicles sobre el nivell de paviment. 
 

o Per a creuar els vials d’obra la estesa de cables es farà soterrada. Es senyalitzarà el "pas del cable" 
amb un cobriment de taulons per a protegir el pas i senyalar l’existència del “pas elèctric” als 
vehicles. La profunditat mínima serà de 40 a 50 cm i el cable anirà dintre d’un tub rígid 

 
o Els empalmes provisionals entre cables es farà mitjançant connexions normalitzades antihumitat. 

 
o L’estesa de cables de subministrament elèctric a plantes es farà a una alçada de 2m sobre el 

paviment per tal d’evitar el risc d’accidents per cops amb les mànegues. 
 

o La estesa de les cables de subministrament elèctric serà diferent a la del subministrament d’aigua. 
 

1.4.8.2.2 Normes de prevenció tipus per als interruptors. 
 

o Compliran allò establert el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 

o S’instal·laran dins de caixes normalitzades amb porta i pany de seguretat. 
 

o Les caixes tindran un senyal normalitzada de risc elèctric. 
 

o Les caixes d’interruptors es penjaran de taulons de fusta collats als paraments verticals o bé a 
peudrets ferms. 

 

1.4.8.2.3 Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 
 

o Seran metàl·lics de tipus per a intempèrie, amb porta i pany de seguretat amb clau, segons norma 
UNE-20324. 

 
o Tot i ésser de tipus per a intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant viseres eficaces 

com a protecció addicional. 
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o Els quadres elèctrics tindran la carcassa connectada a terra. 

 
o Tindran, damunt de la porta, un senyal normalitzat de “perill, risc elèctric”.  

 
o Els quadres elèctrics es penjaran de taulons de fusta collats a paraments verticals o a peudrets 

ferms. 
 

o Les maniobres als quadres elèctrics es faran damunt d’una banqueta de maniobra o d’una catifa 
aïllant, calculada per a realitzar la maniobra amb seguretat. 

 
o Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a 

intempèrie, en nombre determinat segons el càlcul realitzat. 
 

o Els quadres elèctrics i seran dotats de enclavament elèctric d’obertura. 

1.4.8.2.4 Normes de prevenció tipus per a les preses d’energia. 
 

o Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles 
normalitzades blindades, protegides contra contactes elèctrics directes, i, sempre que sigui possible, 
amb enclavament. 

 
o Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 

 
o La tensió sempre estarà a la clavilla mascle, per tal d’evitar els contactes elèctrics directes. 

 

1.4.8.2.5 Normes de prevenció tipus per a la protecció de circuits. 
 

o La instal·lació posseirà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul defineixi com a necessaris, 
tanmateix, es calcularan sempre minorant per tal que actuïn dins del marge de seguretat. 

 
o Els interruptors automàtics s’instal·laran a totes les línies de presa de terra dels quadres de 

distribució i d’alimentació de totes les màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric. 
 

o Els circuits generals també estaran protegits amb interruptors. 
 

o La instal·lació d’enllumenat general, per a les instal·lacions provisionals d’obra i de primers auxiles i 
d’altres caseres, estarà protegida per interruptors automàtics manetotèrmics. 

 
o Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 

 
o Totes las línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 

 
o Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats:  

 
o 300 mA. (Segons R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària. 

 
o 30 mA. (Segons R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 

 
o 30 mA. (Segons R.E.B.T.) Per a instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 

 

1.4.8.2.6 Normes de prevenció tipus per a les preses de terra. 
 

o El transformador de l’obra estarà dotat d’una presa de terra ajustada als reglaments vigents i a les 
normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 
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o Les parts metàl·liques de cada equip elèctric disposaran de presa de terra. 
 

o El neutre de la instal·lació es posarà a terra. 
 

o La presa de terra s’efectuarà mitjançant la piqueta o placa de cada quadre general. 
 

o El fil de la presa de terra es protegirà sempre amb macarró de colors groc i verd. És prohibit 
expressament d’emprar-lo per a altres usos. 

 
o La presa de terra de les màquines-eina que no estiguin dotades de doble aïllament s’efectuarà 

mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre general 
d’obra. 

 
o Les preses de terra calculades es situaran en el terreny de tal manera que el seu funcionament i 

eficàcia siguin els requerits per la instal·lació. 
 

o El punt de connexió de la piqueta estarà protegit a l’interior d’una arqueta practicable. 
 

o Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents seran independents elèctricament. 
 

1.4.8.2.7 Normes de prevenció tipus per a l’instal·lació de l’enllumenat 
 

o La il·luminació del talls serà sempre l’adient per a realitzar els treballs amb seguretat. 
 

o La il·luminació general dels talls es farà mitjançant projectors col·locats a damunt de peudrets ferms. 
 

o La il·luminació dels talls es col·locarà a una alçada de 2m mesurats a damunt de la superfície 
d’estada del treballadors al lloc de feina. 

 
o La il·luminació del talls s’efectuarà creuada per tal de corregir ombres. 

 
o Les zones de pas estaran il·luminades sense raconades fosques. 

 
o La il·luminació mitjançant portàtils complirà amb la norma següent: 

 
o Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de 

ganxo per a penjar-la a la paret, mànega antiguitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de 
seguretat, alimentats a 24 v. 

 

1.4.8.2.8 Normes de seguretat, d’aplicació durant el manteniment i reparació de l’instal·lació 
elèctrica provisional de obra. 
 

o El personal de manteniment de l’instal·lació serà electricista, en possessió de carnet professional 
corresponent. 

 
o Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, especialment, quan es detecti una fallada, 

moment en el què es declararà "fora de servei" desconnectant-la elèctricament i penjant el rètol 
corresponent al quadre de govern. 

 
o La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista a cada tipus de màquina. 

 
o Són prohibides les revisions o reparacions sota corrent. Abans de començar una reparació es 

desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, col·locant al lloc de desconnexió un rètol de “no 
connectar, home treballant a la xarxa”. 

 
o L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables serà efectuada només pels electricistes. 
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o Els quadres elèctrics de distribució es col·locaran sempre a llocs d’accés fàcil. 

 
o Els quadres elèctrics a damunt de peudrets es col·locaran a 2m mínim de la vora del talús.  

 
o Els quadres elèctrics no s’instal·laran a las rampes d’accés al fons de l’excavació 

 
o Es prohibir aïllar un quadre de distribució per variació del moviment de terres, per preveure el risc de 

les persones que es tinguin que apropar-hi. 
 

o Com a protecció addicional els quadres elèctrics es protegiran amb viseres de l’aigua de la pluja. 
 

o Els peudrets per a penjar les mànegues no es col·locaran a menys de 2m. de les excavacions, 
carreteres, etc. 

 
o El subministrament elèctric al fons de l’excavació, no es farà per les rampes d’accés personal o de 

vehicles. 
 

o Els quadres elèctrics en servei estaran tancats amb pany de seguretat. 
 

o No es permès fer servir fusibles no normalitzats. 
 

o Les carcasses dels motors o màquines es connectaran a terra. 
 

o Les connexions amb clemes tindran sempre una carcassa protectora. 
 

1.4.8.2.9 Normes d’actuació per al Vigilant-Supervisor de Seguretat, per a la supervisió i control 
de l’instal·lació elèctrica provisional d’obra.  
 

o No permetrà les connexions a terra fent servir conduccions d’aigua. 
 

o No permetrà el trànsit de carretilles o persones a damunt de cables elèctriques. 
 

o No permetrà el trànsit sota les línies elèctriques amb peces llargues portades a mà, per tal d’evitar el 
risc de que la inclinació de la peça provoqui contacte elèctric. 

 
o No permetrà l’anul·lació del fil de terra de les mànegues elèctriques. 

 
o No permetrà les connexions directes cable - clavilla a altre màquina. 

 
o Controlarà la connexió elèctrica ajudat amb cunyes de fusta. Es desconnectaran i es substituiran 

amb connexions mascles normalitzades. 
 

o No permetrà la desconnexió de les mànegues estirant. 
 

o No permetrà la col·locació dels quadres de distribució al costat de forats del forjat. Es retiraran a 
llocs segurs. 

 
o Comprovarà cada dia el bon estat del interruptors diferencials, accionant el botó de test. 

 
o Es tindrà al magatzem recanvis de disjuntor diferencial per a poder substituir-los ràpidament. 

 
o Es tindrà al magatzem recanvis de interruptors automàtics per a poder substituir-los ràpidament. 

 
o Es mantindrà en bon estat el extintor col·locat al costat de la entrada al quadre general elèctric. 

 
o Controlarà que les senyals de “RISC ELÈCTRIC” estiguin sobre els accessos al transformador i al 

quadre general elèctric. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Granota de treball. 
 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
 
- Guants aïllants de la electricitat. 
 
- Cinturó de seguretat . 
 
- Roba impermeable. 
 
- Banquetes aïllants de la electricitat. 
 
- Catifa aïllant de la electricitat. 
 
- Comprobadors de tensió. 
 

1.4.8.3 Normes de seguretat per als treballs en presència de conduccions elèctriques en servei. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o Es demanarà a la companyia propietària de la línia, el tall de corrent i posada a terra de les 
mànegues, abans de començar els treballs. 

 
o No es farà cap tasca a les proximitats de les línies elèctriques, desprès de demanar el tall de corrent 

sense comprovar la posada a terra de les mànegues, i comunicació del operari de la companyia. 
 

o Si existeixi interferències amb una línia elèctrica, es desviarà del seu traçat, segons marquen els 
plànols. 

 
o La distancia de seguretat amb les línies elèctriques que creuen l’obra, serà de cinc metres a les 

zones accessibles mentre duri la construcció. 
 

o Abans de començar els treballs, se senyalitzarà la distancia de seguretat amb la línia elèctrica, per a 
procedir a la construcció dels pòrtics de protecció. 

 
o És prohibit fer servir qualsevol sabata no aïllant de la electricitat, a les proximitats amb la línia 

elèctrica. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de propilè aïllant per al risc elèctric. 
 
- Roba de treball 
 
- Botes de seguretat aïllant de la electricitat. 
 
- Cinturó de seguretat. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Roba impermeable. 
 
 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

 29 

 
 
 
 
1.4.9 MAQUINÀRIA PREVISTA A L’OBRA 

1.4.9.1 Maquinària en general. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Bolcs. 
 

o Enfonsaments. 
 

o Cops. 
 

o Formació de atmosferes agressives o molestes. 
 

o Soroll. 
 

o Explosions e incendis. 
 

o Atropellaments. 
 

o Caigudes a qualsevol  nivell. 
 

o Atrapaments. 
 

o Talls. 
 

o Cops i  projeccions. 
 

o Contactes amb energia elèctrica. 
 

o Altres. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o Està prohibida la manipulació de qualsevol element d’una màquina accionada amb energia elèctrica, 
sense desconnectar-la de la xarxa.  

 
o Les parts mòbils d’accionament mecànic elèctric tindran carcassa protectora antiatrapament. 

 
o Els cargols accionats mecànica o elàctricament tindràn carcasses protectores antiatrapament. 

 
o Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per a la seva 

reparació. 
 

o Les màquines avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d’avis amb el rètol de 
MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 

 
o Està prohibida la manipulació i operacions d’ajust o manteniment de màquines al personal no 

especialitzat a la màquina objecte de la reparació. 
 

o Per una major precaució i per tal d’evitar la posada en servei de la màquina avariada, es 
bloquejaran els comandaments d’arrancada i en el seu cas els fusibles elèctrics. 

 
o Només es permetrà d’utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit 
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o Els ganxos dels aparells elevadors romandràn lliures de càrregues durant els moments de descans. 

 
o Els maquinistes tindràn sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, per tal d’evitar els 

accidents per manca de visibilitat a la trajectòria de la càrrega. 
 

o Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, se suplirà aquesta mancança 
mitjançant senyalistes. 

 
o Està prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. . 

 
o Els aparells elevadors a emprar a aquesta obra tindràn limitador de recorregut del carro i els ganxos. 

 
o És prohibit a aquesta obra l’elevació o transport de persones al interior de gàbies, cubilots, etc. 

 
o Els dies de fort vent no funcionaràn les grúes o elements que puguin moure càrregues suspeses. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Granota de treball. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Guants de goma o P.V.C. 
 
- Guants aïllants de la electricitat. 
 
- Botes aïllants de la electricitat. 
 
- Davantals de cuir. 
 
- Polaines de cuir. 
 
- Manguets de cuir. 
 
- Ulleres de seguretat anticops. 
 
- Faixa elàstica. 
 
- Faixa antivibratòria. 
 
- Maneguits antivibratoris. 
 
- Protectors auditius. 
 
- Altres. 
 

1.4.9.2 Maquinària de moviment de terres 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Bolc. 
 

o Atropellament. 
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o Atrapament. 

 
o Els derivats de les operacions de manteniment. 

 
o Projeccions. 

 
o Esllavissada de terres a cotes inferiors. 

 
o Vibracions. 

 
o Soroll. 

 
o Pols ambiental. 

 
o Esllavissada de terres sobre la màquina. 

 
o Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

 
o Trepitjades en mala posició. 

 
o Altres. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o La maquinària de moviment de terres tindrà avisadors acústics i lluminosos de marxa enrera, 
servofrenos, fre de mà, retrovisors, pòrtic de seguretat i extintor de CO2. 

 
o La maquinària de moviment de terres es revisarà diàriament. i es controlarà l’estat del motor, 

sistema hidràulic, frens, direcció, llums, avisadors de marxa enrera, transmissions i cadenes. 
 

o Està prohibit treballar o romandre al radi d’acció de la maquinària. 
 

o En el moment d’aturada de la maquinària es senyalitzarà el sèu entorn amb senyals de PERILL, per 
tal d’evitar els riscs de la fallida dels frens, i l’atropellament a la posada en marxa.  

 
o S’instal·laran cartells d’avis del perill que suposa dormir a l’ombra de la maquinària 

 
o Està prohibit treballar amb maquinària a la proximitat de línies elèctriques abans de l’instal·lació de 

seguretat definida en aquest Pla, per a la protecció dels contactes elèctrics. 
 

o Si es produeix contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà a la cabina de la màquina i 
demanarà socors. Si fos necessari abandonar la màquina abans de desconnectar la línia, 
s’inspeccionaran els pneumàtics per a detectar la possibilitat de no fer pont elèctric amb el terreny. 
Si es possible el salt sense risc el maquinista ho farà amb tos dos peus junts, el més lluny possible i 
sense tocar a la vegada la màquina i el terreny. 

 
o A les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques, es senyalitzarà el sèu voltant cinc 

metres, i es passarà avis a la companya per a efectuar els talls se subministrament per a canviar 
sense riscs la posició de la màquina. 

 
o Al acabar la feina, o al abandonar la màquina, es desarà amb contacte a terra, la cullera, pala, etc., 

el fre de mà posat, s’aturarà el motor i es treurà la clau, per tal d’evitar els riscs de fallida del sistema 
hidràulic. 

 
o Les passarel·les i esglaons d’accés per a la conducció o manteniment romandran nets de fangs i 

olis. 
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o Està prohibit el transport de persones a les màquines de moviment de terra, per tal d’evitar el risc de 
caigudes i atropellaments 

 
o Està prohibit de realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el motor en marxa, per tal 

d'evitar riscs innecessaris. 
 

o S’instal·laran topalls de seguretat a la vora dels talussos, als que s’aproximin les màquines, per tal 
d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 

 
o Està prohibit de fer tasques de replanteig o medició las llocs on treballin les màquines. 

 
o Està prohibit l’acopi de terres a menys de dos metres de la vora de l’excavació. 

 
o Se senyalitzarà la voravia dels camins que passin a prop de les excavacions a un mínim de dos 

metres, per tal d’evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos. 
 

o Es revisarà diàriament la pressió dels pneumàtics dels tractors. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Ulleres de seguretat antipols. 
 
- Careta facial. 
 
- Guants de cuir per a la conducció. 
 
- Guants de cuir per al  manteniment. 
 
- Granota de treball. 
 
- Roba impermeable. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Protectors auditius. 
 
- Botes de goma o de P.V.C. 
 
- Cinturó antivibratori. 
 
- Armilla reflectant 

1.4.9.3 Pala carregadora. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Atropellament. 
 

o Esllavissament de la màquina. 
 

o Màquina sense control. 
 

o Bolc de la màquina. 
 

o Caiguda de la màquina per pendents. 
 

o Topades amb altres vehicles. 
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o Contacte amb línies elèctriques. 

 
o Interferències amb estructures urbanes. 

 
o Caiguda de talussos o fronts de excavació. 

 
o Incendi. 

 
o Cremades. 

 
o Atrapaments. 

 
o Projecció d’objectes. 

 
o Caigudes de persones de la màquina. 

 
o Cops. 

 
o Soroll. 

 
o Vibracions. 

 
o Els derivats de treballs a ambients amb pols. 

 
o Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o Els maquinistes de la pala carregadora rebran per escrit la normativa següent, abans de l’inici dels 
treballs. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa. 

 
- Normes d’actuació preventiva per als maquinistes de pala carregadora. 

 
o Per a pujar i baixar de la pala, farà servir els esglaons disposats per aquesta funció. 

 
o Està prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 

 
o Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb dues mans. 

 
o No se saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador. 

 
o No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 

 
o No es permetrà l’accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 

 
o No es treballarà amb la màquina en situació d’avaria. 

 
o Abans de començar les tasques de manteniment, s’aturarà la màquina i es desarà amb contacte 

amb el terra la pala, el fre de mà posat, s’aturarà el motor i es treurà la clau del contacte. 
 

o A l’interior de la cabina no hi haurà draps greixosos que puguin incendiar-se. 
 

o En el cas d’escalfament de motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapors podrien 
provocar cremades molt greus. 

 
o S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas de que sigui necessari, s’empraran guants de 

goma. 
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o L’oli del motor només es pot canviar en fred 
 

o Està prohibit fumar al manipular la bateria, es pot incendiar. 
 

o Està prohibit fumar al càrrega combustible, es pot inflamar. 
 

o Per a manipular el sistema elèctric, es desconnectarà el motor i es traurà la clau de contacte. 
 

o Per a la neteja de la màquina s’empraran careta, granota de treball, davantal, i guants de goma. 
 

o Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d’oli. 
 

o No es treurà el fre de mà amb la màquina parada, sense instal·lar els topalls d’immobilització a les 
rodes. 

 
o Es vigilarà la pressió dels pneumàtics, i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 
o Els camins de circulació de l’obra, es senyalitzaran segons els plànols. 

 
o Les pales carregadores de l’obra tindran la protecció de la cabina antibolcada. 

 
o Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de pala. 

 
o Les cabines no hi tindran cap deformació per ésser autoritzades a començar a treballar. 

 
o Es revisaran periòdicament els escapaments de gasos del motor. 

 
o La pala tindrà una farmaciola de primers auxilis a l’interior de la cabina. 

 
o Les pales que transitin per la via pública, compliran amb totes les disposicions legals. 

 
o Està prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 

 
o Està prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 

 
o Per a garantir la estabilitat, la pala portarà la cullera carregada el mes baix possible. 

 
o La pala carregada pujarà i baixarà les rampes, utilitzant marxes curtes. 

 
o Es faran servir una velocitat lenta per a circular per terrenys irregulars. 

 
o Està prohibit transportar o elevar persones, dintre de la cullera.  

 
o Les pales disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

 
o Està prohibit accedir a la màquina en marxa. 

 
o Les pales disposaran d’avisadors lluminosos i acústics de marxa enrera. 

 
o Està prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú al àrea de acció 

de la pala. 
 

o Els conductors  comprovaran que no existeix perill per al operaris que treballin dintre de pous o 
rases properes al lloc d’excavació. 

 
o Els conductors faran a peu els nous camins per a comprovar les dificultats que es poden presentar 

als recorreguts fets amb la pala carregada. 
 

o Està prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts.  
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Ulleres antiprojeccions. 
 
- Casc de seguretat de polietilé. 
 
- Granota de treball. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Guants de goma o de P.V.C. 
 
- Cinturó antivibratori. 
 
- Botes antilliscants. 
 
- Botes impermeables. 
 
- Careta amb filtre mecànic amb recanvi antipols 
 
- Davantals de cuir. 
 
- Polaines de cuir. 
- Armilla reflectant 
 
- Sabates per a la conducció. 
 

1.4.9.4 Retroexcavadora. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Atropellament. 
 

o Esllavissament de la màquina. 
 

o Màquina sense control. 
 

o Bolcada de la màquina. 
 

o Caigudes per talussos. 
 

o Topades amb altres vehicles. 
 

o Contactes amb línies elèctriques. 
 

o Interferències amb estructures urbanes. 
 

o Incendi. 
 

o Cremades. 
 

o Atrapament. 
 

o Projecció d’objectes. 
 

o Caigudes de persones des de la màquina. 
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o Cops. 
 

o Sorolls propis i ambientals. 
 

o Vibracions. 
 

o Els derivats de treballs a ambients amb pols. 
 

o Els derivats de treballs realitzats amb condicions meteorològiques adverses. 
 

o Els derivats de les operacions necessàries per a treure les culleres caigudes a l’interior de les rases. 
 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 

o Es farà lliurament als subcontractistes que puguin utilitzar aquestes màquines, de les normes de 
seguretat incloses al Estudi de Seguretat. 

 
o Els maquinistes de la retroexcavadora rebran per escrit la normativa següent, abans de l’inici dels 

treballs. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa. 
 

- Normes de actuació preventiva per als maquinistes de la retroexcavadora 
 

o Per a pujar i baixar de la retroexcavadora, farà servir els esglaons disposats per aquesta funció. 
 

o És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
 

o Es pujarà i baixarà de la retroexcavadora frontalment, agafant-se amb dues mans. 
 

o No es saltarà directament al terra, si no es en cas de perill imminent pel treballador. 
 

o No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 
 

o No es permetrà l’accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
 

o No es treballarà amb la màquina en situació d’avaria. 
 

o Abans de començar les tasques de manteniment, s’aturarà la màquina i es desarà amb contacte 
amb el terra la retroexcavadora, el fre de mà posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau. 

 
o A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 

 
o En cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapors podrien 

provocar cremades molt greus. 
 

o S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En cas que sigui necessari, s’empraran guants de goma. 
 

o L’oli del motor només es pot canviar en fred 
 

o És prohibit fumar al manipular la bateria, es pot incendiar. 
 

o És prohibit fumar al càrrega combustible, es pot inflamar.. 
 

o Es tindran les precaucions necessàries perquè la cullera no pugi colpejar la cabina o a les persones 
que treballin al costat de la màquina. 

 
o Abans de començar el torn de feina, es comprovarà el bon funcionament dels comandaments. 
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o Aquesta operació es farà amb marxes lentes. 
 

o Si es produeix contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà a la cabina de la màquina i 
demanarà socors. Si és possible el salt sense risc, el maquinista ho farà amb tots dos peus junts, el 
més lluny possible i sense tocar alhora la màquina i el terreny. 

 
o Se senyalitzarà al voltant de la màquina la distancia màxima que pugui assolir el braç de la 

màquina. Està prohibit el treballar a aquesta zona. 
 

o Per a manipular el sistema elèctric, es desconnectarà el motor i es treurà la clau de contacte. 
 

o Per a la neteja de la màquina s’empraran careta, granota de treball, davantal, i guants de goma. 
 

o Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d’oli. 
 

o No es traurà el fre de mà amb la màquina parada, sense instal·lar els topalls d’immobilització a les 
rodes. 

 
o Es vigilarà la pressió dels pneumàtics, i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 
o Els camins de circulació de l’obra, es senyalitzaran segons els plànols. 

 
o Les retroexcavadores de l’obra tindran la protecció antibolc de la cabina. 

 
o Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de 

retroexcavadora. 
 

o Les cabines no hi tindran cap deformació per ésser autoritzades a començar a treballar. 
 

o Es revisaran periòdicament els escapes de gasos del motor. 
 

o Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dintre de la cabina. 
 

o Les retroexcavadores que transitin per la via pública, compliran amb totes les disposicions legals. 
 

o Està prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
 

o Està prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 
 

o Per garantir la estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera carregada el mes baix possible. 
 

o La retroexcavadora carregada pujarà i baixarà les rampes, utilitzant marxes curtes. 
 

o Es farà servir una velocitat lenta per a circular per terrenys irregulars. 
 

o Està prohibit transportar o elevar persones, dins de la cullera.  
 

o Les pales disposaran d’extintor reglamentari, amb la revisió periòdica feta. 
 

o Està prohibit d’accedir a la màquina en marxa. 
 

o Les retroexcavadores disposaran d’avisadors lluminosos i acústics de marxa enrera. 
 

o Està prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú al àrea de acció 
de la retroexcavadora. 

 
o Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dins de pous o rases 

properes al lloc d’excavació. 
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o Els conductors faran a peu els nous camins per a comprovar les dificultats que es poden presentar 
als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada. 

 
o Està prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 

 
o Està prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a l’interior de les rases. 

 
o El canvi de posició, es farà amb el braç en el sentit de la marxa. 

 
o El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç a la direcció de la part alta de la 

pendent per millorar la estabilitat de la màquina. 
 

o Està prohibit instal·lar la màquina a menys de tres metres de la vora de pous, rases, excavacions, 
etc. per tal d’evitar la caiguda de la retroexcavadora per esllavissament de les terres. 

 
o Està prohibit treballar a les rases, dintre del radi d’acció del braç de la màquina. 

 
o Està prohibit d’aplegar els productes de la excavació a menys de dos metres de la vora d’una rasa 

per tal d’evitar la sobrecàrrega del terreny. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
  
- Ulleres antiprojeccions. 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Cinturó antivibratori. 
 
- Granota de treball. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Guants de goma o de P.V.C. 
 
- Botes antilliscants. 
 
- Botes impermeables. 
 
- Sabates per a la conducció de vehicles. 
 
- Careta facial. 
 
- Davantals de cuir o de P.V.C.  
 
- Polaines de cuir. 
 
- Botes de seguretat amb puntera i plantilla d’acer. 
 
- Armilla reflectant 
 

1.4.9.5 Màquines- eines en general. 
 
RISCS D’ACCIDENTS 
 

o Talls. 
 

o Cremades. 
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o Cops. 
 

o Projecció de partícules. 
 

o Caigudes d’objectes. 
 

o Contactes elèctrics. 
 

o Vibracions. 
 

o Soroll. 
 

o Explosió. 
 

o Altres. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o Les màquines-eina elèctriques que cal emprar en aquesta obra es protegiran elèctricament 
mitjançant doble aïllament. 

 
o Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards propis de cada 

aparell, per tal d'evitar els riscs d'atrapaments o de contacte amb l'energia elèctrica. 
 

o Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant bastigi que suporti una 
malla metàl·lica disposada de tal manera que permeti l'observació de la correcta transmissió motriu 
i, alhora, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes.  

 
o Està prohibit de realitzar reparacions o manipulacions a la maquinària accionada per transmissions 

per corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etc., es realitzaran a motor aturat, per tal 
d'evitar accidents. 

 
o El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzaran mitjançant muntacorretges (o 

dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal d'evitar el risc d'atrapament. 
 

o Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran mitjançant un 
bastigi, suport d'un tancament a base de malla metàl·lica, que permeti l'observació del bon 
funcionament de la transmissió i, alhora, impedeixi l'atrapament de persones o d'objectes.  

 
o La instal·lació de rètols amb llegendes de Màquina avariada, Màquina fora de servei, etc., seran 

instal·lats i retirats per la mateixa persona. 
 

o Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 
antiprojeccions. 

 
o Les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament tindran les 

carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la xarxa de terres, en combinació amb els 
disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l'obra. 

 
o Les màquines-eina que cal emprar a llocs on existeixen productes inflamables o explosius (diluents 

inflamables, explosius, combustible i similars) seran protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 
 

o En ambients humits, l'alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble aïllament es 
realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

 
o El transport aeri mitjançant el ganxo de la grua de les màquines-eina es farà amb vagons amb 

baranes reglamentaries, per tal d’evitar la caiguda de la càrrega. 
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o Per a preveure els risc de pols ambiental, les màquines-eina s’utilitzaran en via humida. 
 

o Si és possible les màquines-eina amb producció de pols, s’utilitzaran a favor del vent, per tal d’evitar 
el risc de treballar en atmosferes nocives. 

 
o Les eines accionades mitjançant compressor s'empraran a una distància mínima de 10m d'aquest 

compressor (com a norma general), per tal d'evitar el risc d'alt nivell acústic. 
 

o Les eines que cal emprar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor, estaran dotades de 
camises insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic. 

 
o Es prohibeix en aquesta obra la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids a llocs 

tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a l'interior d'atmosferes 
tòxiques. 

 
o Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d'evitar accidents per imperícia. 

 
o Està prohibit de deixar les eines elèctriques de tall (o trepant) abandonades a terra, per tal d'evitar 

accidents. 
 

o Les connexions elèctriques mitjançant clemes de totes les màquines-eina que cal emprar en 
aquesta obra es protegiran sempre amb la seva corresponent carcassa anticontactes elèctrics. 

 
o Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per a accionament de màquines-eina 

s'instal·laran de forma aèria. Se senyalitzaran mitjançant corda de banderetes els llocs de 
creuament aeri de les vies de circulació interna, per tal de prevenir els riscs d'ensopegada (o tall del 
circuit de pressió). 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Granota de treball. 
 
- Guants de seguretat. 
 
- Guants de goma o P.V.C. 
 
- Botes de goma o P.V.C. 
 
- Plantilles metàl·liques 
 
- Davantals i polaines de cuir per a treballs de soldadura. 
 
- Davantals i polaines impermeables. 
 
- Ulleres de seguretat anticops. 
 
- Protectors auditius. 
 
- Careta amb filtre. 
 

1.4.9.6 Grua automòvil  
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Bolc del camió. 
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o Atrapaments. 
 

o Caigudes al pujar o baixar de la zona de comandaments. 
 

o Atropellament de persones. 
 

o Caiguda de la càrrega. 
 

o Cops de la càrrega a paraments. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 

o Abans del inici de les maniobres s’instal·laran topalls immobilitzadors a les quatre rodes, i gats 
estabilitzadors.  

 
o L’encarregat comprovarà la situació dels gats estabilitzadors, abans de la posada en servei de la 

grua. 
 

o Les maniobres de càrrega i descàrrega seran guiades per un especialista. 
 

o Està prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la 
longitud en servei del braç. 

 
o El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista, si no fós possible, la maniobra hi serà 

dirigida per un senyalista.  
 

o Està prohibit arrossegar les càrregues amb la grua. És una maniobra molt perillosa. 
 

o Està prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d’acció de la grua. 
 

o Les rampes d’accés per al camió grua no seran superiors al 20% per tal d’evitar el risc de bolca del 
vehicle.  

 
o Està prohibit suspendre les càrregues lateralment quan la superfície d’estabilització sigui inclinada al 

costat de la càrrega, per tal d’evitar els accidents per bolcada. 
 

o Està prohibit estacionar el camió a menys de dos metres del tall del terreny. 
 

o El conductor del camió grua tindrà un certificat d’acreditació de la seva capacitat.  
 

o El personal encarregat del camió grua, rebrà la següent informació de seguretat: 
 
Normes de seguretat per als operadors del camió grua. 
 

o Cal mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. La màquina 
pot bolcar i produir lesions. 

 
o Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per a damunt del personal, perquè podria 

produir accidents. 
 

o No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrera de la màquina poden haver-hi 
operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 

 
o Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs prevists per això. 

 
o No s'ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha un risc imminent per a 

la integritat física. 
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o Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre 

instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte elèctric hagi cessat, perquè 
podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú toqui la grua autopropulsada, perquè podria 
estar carregada d'electricitat. 

 
o No es poden fer maniobres en espais estrets sense l'ajut d'un senyalista. 

 
o Abans de creuar un pont provisional d'obra, cal assegurar-se que té la resistència necessària per a 

suportar el pes de la màquina. 
 

o Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar un desplaçament. Cal posar-lo en la 
posició de viatge per tal d'evitar accidents causats per moviments descontrolats. 

 
o Està prohibit d'enfilar-se sobre la càrrega i de penjar-se del ganxo. 

 
o Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin els pedals 

durant una maniobra o marxa, podria provocar accidents. 
 

o No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i, 
en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden malmetre els sistemes hidràulics del 
braç. 

 
o Cal mantenir la càrrega a la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal aturar les maniobres. 

 
o No han de provar d'ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser elevada. Els sobreesforços 

poden malmetre la grua i provocar accidents. 
 

o Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot resultar 
problemàtica i difícil de governar. 

 
o Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Cal posar en servei 

els gats estabilitzadors totalment estesos, es la posició més segura. 
 

o No es permet abandonar la màquina amb una càrrega suspesa. 
 

o No es permet la permanència d'operaris sota les càrregues. 
 

o Abans de suspendre una càrrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distància d'extensió 
màxima del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 

 
o Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del 

personal també les respecti. 
 

o Abans de posar en servei la màquina, cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
 

o No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els comandaments. Podrien 
provocar accidents. 

 
o No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos. No són 

segurs. 
 

o Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el pestell 
de seguretat que evita el desenganxament fortuït. 

 
Normes de seguretat per a visitants 
 

o Atenció, entra a una zona de riscs. Segueixi les instruccions del guia.  
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o Respecti la senyalització interior.  
 

o Si té que abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat, que ha rebut amb 
aquestes instruccions. 

 
o Situï’s, per realitzar la seva feina al lloc que se l’assenyalarà. 

 
o A la sortida, torni el casc. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Granota de treball. 
 
- Sabates per a la conducció de vehicles. 
 

1.4.9.7 Traginadora de trabuc (dúmper). 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Bolc del vehicle a la descarrega. 
 

o Bolc del vehicle en trànsit. 
 

o Atropellament de persones. 
 

o Topades per falta de visibilitat. 
 

o Caigudes de persones transportades. 
 

o Vessaments per la vibració constant a la conducció. 
 

o Pols ambiental. 
 

o Cops de maneta a la posada en marxa. 
 

o Vibracions. 
 

o Soroll. 
 

o Els derivats del monòxid de carboni. 
 

o Caigudes del vehicle. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 

o Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
 

o Està prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
 

o Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
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o No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs. 

 
o No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal d'evitar bolcs. 

 
o Està terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 20 km/hora. 

 
o Està terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 

 
o El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 

 
o Es donarà al personal encarregat de la seva conducció la següent normativa preventiva. 

 
Normes de seguretat per a l’ús del dúmper 
 

o Es considerarà sempre que el vehicle es una màquina, no un automòbil. 
 

o Abans de començar a treballar, es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l'estat dels frens. 
 

o En posar el motor en marxa, se subjectarà amb força la maneta i s'evitarà deixar-la anar de cop per 
a prevenir possibles cops. 

 
o No es posarà el vehicle en marxa sense tenir la seguretat que el fre de mà està en posició de frenat, 

per tal d'evitar moviments incontrolats. 
 

o No se sobrepassarà mai la càrrega màxima. 
 

o Està prohibit de transportar persones al dúmper. No s'admet cap excepció a aquesta regla. 
 

o S'evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 
 

o S'evitarà descarregar al costat de talls del terreny, si davant no s'ha instal·lat un topall final de 
recorregut. 

 
- Es respectaran els senyals de circulació interna i també els de trànsit, si s'empren carreteres o carrers 
públics. Mai no se sobrepassaran a l'obra els 20 km per hora. 
 
- Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrera per tal d'evitar bolcs. 
 
- Els conductors posseiran el permís de conduir classe B, si cal circular fora del recinte de l'obra. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Granota de treball. 
 
- Cinturó antivibratori. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Botes de seguretat impermeables. 
 
- Roba impermeable. 
 

1.4.9.8 Compressor. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
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En transport intern: 
 

o Bolc. 
 

o Atrapament de persones. 
 

o Caigudes pel talús. 
 

o Despreniment al transport en suspensió. 
 

o Altres. 
 
En servei: 
 

o Soroll. 
 

o Trencament de la mànega de pressió. 
 

o Els derivats del gasos del motor. 
 

o Atrapament a les operacions de manteniment. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o L’arrossegada directa per la col·locació del compressor per operaris, no es farà a menys de dos 
metres de la vora de talls o talussos, per tal d’evitar els despreniments. 

 
o El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts. 

 
o El compressor romandrà en estació amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal. 

 
o Els compressors d’aquesta obra seran silenciosos per tal d’evitar la contaminació acústica. 

 
o Les carcasses protectores estaran tancades. 

 
o S’abalitzarà la zona de situació del compressor a una distancia mínima de quatre metres, i 

s’instal·laran cartell de OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS, si s’ha d’accedir a 
l’interior d’aquesta zona. 

 
o Els compressors no silenciosos de l’obra, s’instal·laran al menys a quinze metres del tall dels martell. 

 
o Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor aturat. 

 
o Les mànegues que cal emprar estaran en perfectes condicions d'ús i es rebutjaran les que 

s'observin deteriorades o esquerdades. 
 

o Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racords de pressió. 
 

o Els recipients de pressió es protegiran del sol o d'altres fonts de calor. 
 

o Els cable de pressió, s’instal·laran al menys a quatre metres del terra, al creuament dels camins de 
l’obra.  

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
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- Protectors auditius. 
 
- Taps auditius. 
 
- Granota de treball. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Guants de goma o P.V.C. 
 

1.4.9.9 Martells pneumàtics. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Vibracions a membres i òrgans interns del cos. 
 

o Soroll puntual. 
 

o Soroll ambiental. 
 

o Pols ambiental. 
 

o Sobreesforç. 
 

o Trencament de les mànegues sota pressió. 
 

o Contactes elèctrics. 
 

o Projecció d’objectes i/o partícules. 
 

o Els derivats del lloc de feina: 
 

o Caigudes a diferent nivell. 
 

o Caigudes d’objectes. 
 

o Ensorrament del terreny. 
 

o Els derivats de les feines o maquinària propera. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o Per tal de prevenir la projecció de partícules que puguin danyar l'operari, caldrà emprar roba de 
treball tancada, ulleres antiprojeccions i davantal, maneguets i polaines de cuir. 

 
o Per tal d'evitar les vibracions s'emprarà cinturó antivibratori i canelleres. 

 
o Per tal d'evitar lesions als peus s'empraran botes de seguretat, homologades classe III. 

 
o Per a prevenir possibles danys pulmonars causats per la pols, s'empraran caretes amb filtre 

mecànic recambiable. 
 

o Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s'evitarà de enfilar-se a cavall per no 
rebre més vibracions de les inevitables. 
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o No es deixarà el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d'evitar la dificultat 
d'extreure'l desprès. 

 
o Abans d'accionar el martell, s'assegurarà que el punxó estigui perfectament amarrat.  

 
o Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d'evitar possibles accidents. 

 
o Es tindrà cura que les mànegues de gasos estiguin en perfecte estat. 

 
o Els operaris seran especialistes, per tal de prevenir els riscs d'imperícia. 

 
o Està prohibit expressament d'emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de gas 

enterrades, a partir del moment en què són trobades les bandes de senyalització. 
 

o Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
 

o Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixen les vibracions. 
 

o Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables.  
 

o Estaran equipats amb un atenuador de so interior o exterior. 
 

o No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l'aire. 
 

o Es comprovarà l'acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc., amb el martell. 
 

o Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d'atac amb el punxó. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Protectors auditius. 
 
- Taps auditius. 
 
- Davantals de cuir. 
 
- Maneguits de cuir. 
 
- Manoples de cuir. 
 
- Polaines de cuir. 
 
- Ulleres antiprojeccions. 
 
- Mascarades antipols i antipartícules. 
- Botes de seguretat. 
 
- Granota de treball. 
 
- Cinturó antivibratori. 
 

1.4.9.10 Estenedora 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Atropellament. 
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o Esllavissament.. 

 
o Bolc. 

 
o Caiguda per talussos. 

 
o Topades amb altres vehicles. 

 
o Incendi. 

 
o Cremades. 

 
o Atrapaments. 

 
o Caigudes de persones de la màquina. 

 
o Cops. 

 
o Projecció d’objectes. 

 
o Soroll propi i ambiental 

 
o Vibracions. 

 
o Altres. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 

o Es farà lliurament als subcontractistes que puguin utilitzar aquestes màquines, de les normes de 
seguretat incloses al Estudi de Seguretat. 

 
o Els maquinistes de l'estenedora rebran per escrit la normativa següent, abans de l’inici dels treballs. 

Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa. 
 
Normes de actuació preventiva per als maquinistes de l'estenedora 
 

o Per a pujar i baixar l'estenedora, farà servir els esglaons disposats per aquesta funció. 
 

o Es pujarà i baixarà l'estenedora frontalment, agafant-se amb dues mans. 
 

o No es saltarà directament al terra, si no es en cas de perill imminent pel treballador. 
 

o No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 
 

o No es permetrà l’accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
 

o No es treballarà amb la màquina en situació d’avaria. 
 

o Abans de començar les tasques de manteniment, s’aturarà la màquina i es desarà amb el fre de mà 
posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau. 

 
o A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 

 
o En el  cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapors podrien 

provocar cremades molt greus. 
 

o S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas de que sigui necessari, s’empraran guants de 
goma. 
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o L’oli del motor només es pot canviar en fred 

 
o Està prohibit fumar al manipular la bateria, es pot incendiar. 

 
o Està prohibit fumar al càrrega combustible, es pot inflamar. 

 
o Per a manipular el sistema elèctric, es desconnectarà el motor i es treurà la clau de contacte. 

 
o Per a la neteja de la màquina s’empraran careta, granota de treball, davantal, i guants de goma. 

 
o Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d’oli. 

 
o No es treurà el fre de mà amb la màquina parada, sense instal·lar els topalls d’immobilització a les 

rodes. 
 

o Es vigilarà la pressió dels pneumàtics, i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 
 

o Els camins de circulació de l’obra, es senyalitzaran segons els plànols. 
 

o L'estenedora de l’obra tindrà la protecció de la cabina antibolcada. 
 

o Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model d'estenedora. 
 

o Les cabines no hi tindran cap deformació per ésser autoritzades a començar a treballar. 
 

o Es revisaran periòdicament els escapes de gasos del motor. 
 

o L'estenedora tindrà una farmaciola de primers auxilis dintre de la cabina. 
 

o L'estenedora que transiti per la via pública, complirà amb totes les disposicions legals. 
 

o Està prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
 

o L'estenedora disposarà d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
 

o Està prohibit accedir a la màquina en marxa. 
 

o L'estenedora disposarà d’avisadors lluminosos i acústics de marxa enrera. 
 

o Està prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú al àrea de acció. 
 

o Està prohibit instal·lar la màquina a menys de tres metres de la vora de pous, rases, excavacions, 
etc. per tal d’evitar la caiguda del bulldozer per esllavissament de les terres. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Ulleres de seguretat anticops. 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Cinturó antivibratori. 
 
- Granota de treball. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Guants de goma o de P.V.C. 
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- Botes antilliscants. 
 
- Botes impermeables. 
 
- Sabates per a la conducció de vehicles. 
 
- Careta facial i antipartícules. 
 
- Davantals de cuir o de P.V.C. 
 
- Botes de seguretat amb puntera i plantilla d’acer. 
 

1.4.9.11 Compactadora 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Soroll. 
 

o Atrapament. 
 

o Cops. 
 

o Explosió del combustible. 
 

o Màquina en marxa fora de control. 
 

o Projecció de objectes. 
 

o Vibracions. 
 

o Caigudes al mateix nivell. 
 

o Els derivats de les tasques repetitives 
 

o Els derivats de tasques realitzades amb condicions ambientals adverses. 
 

o Sobresforços. 
 

o Altres. 
 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 
Normes de seguretat per a operaris de petites compactadores. 
 
o Abans de posar en marxa la màquina es comprovarà que estan muntades totes les proteccions. 
 
o Es guiarà la màquina en abans frontal. No s’efectuaran desplaçament laterals per el risc de descontrols. 
 
o Es mullarà la zona per preveurà el aixecament de pols, o s’utilitzarà mascareta facial antipols. 
 
o S’utilitzaran sempre protectors auditius i botes de seguretat amb puntera metàl·lica. 
 
o L’operari serà sempre especialista. 
 
o S’utilitzarà cinturó antivibratori, per tal d’evitar el mal de esquena. 
 
o Se senyalitzaran les zones de compactació. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Protectors auditius. 
 
- Guants de cuir. 
 
- Botes de seguretat. 
 
- Careta facial. 
 
- Ulleres de seguretat anticops. 
 
- Granota de treball. 

1.4.9.12 Formigonera elèctrica. 
 
RISCS D’ACCIDENT 
 

o Atrapaments amb elements de transmissió. 
 

o Atrapament amb paletes de mescla. 
 

o Contactes elèctrics. 
 

o Sobresforç. 
 

o Cops per elements mòbils. 
 

o Pols. 
 

o Soroll. 
 

o Altres. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
 

o Es situaran a llocs determinats. 
 

o No es situaran a menys de tres metres del límit de les rases o pous, en prevenció del risc de 
caigudes. 

 
o No es situaran sota càrregues suspeses en prevenció del risc de caiguda d’aquestes. 

 
o La zona de utilització es senyalitzarà amb cinta, un cartell de “PERILL” i un altre de “PROHIBIT L’ÚS 

PER PERSONAL NO AUTORITZAT”. 
 

o Es senyalitzarà un camí d’accés a  la zona de la formigonera per tal de evitar les interferències entre 
el camions i les pasteres manuals 

 
o Es prepararà un empostissat de fusta de dos metres per seguretat del operador de la màquina. 

 
o Tindrà protegida mitjançant carcassa metàl·lica els òrgans de transmissió. 

 
o Per a preveure els moviments descontrolats tindrà fre de basculament. 

 
o El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per intempèrie i el connexionat 
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perfectament protegit. No estarà premsat per la carcassa i tindrà la presa de terra connectada a 
aquesta carcassa. 

 
o El personal que en faci ús, serà especialista i estarà autoritzat per la constructora. 

 
o Per a preveure el risc elèctric, la botonarà disposarà de accionament estanc. 

 
o Les operacions de neteja i manteniment, es faran amb la màquina desconnectada de la xarxa 

elèctrica. 
 

o Les operacions de manteniment es realitzaran per personal especialitzat. 
 

o Els canvis de situació realitzats amb grua, s’efectuaran amb eslingat a quatre punts segurs, si es 
necessari amb l’ajuda de un basculant. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Casc de seguretat de polietilè. 
 
- Ulleres de seguretat antipols. 
 
- Granota de treball. 
 
- Guants de goma o PVC. 
 
- Guants impermeables 
 
- Botes de seguretat de goma o PVC. 
 
- Impermeables. 
 
- Protectors auditius. 
 
- Careta facial. 
 
 
1.5 NORMES GENERALS DE SEGURETAT 
 
- Estarà prohibit el pas dintre de l’obra, a tota persona aliena a la mateixa. A tal fi, serà pertinentment 
senyalitzat. 
 
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE d’ús obligatori a tota 
l’obra. Es responsabilitat del Vigilant de seguretat proveí d’aquestes peces de protecció als visitants. 
 
- Es disposarà a magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) pels visitants 
que accedeixin a zones de riscs 
 
- Abans de la contractació d’empreses per a la realització dels diferents treballs, l’empresa principal 
demanarà: 
 
- Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a la contractació. 
 
- Nomenament del Vigilant de Seguretat. 
 
- Certificats dels reconeixements mèdics del treballadors que i seran a obra. Aquest reconeixements no 
tindran una antiguitat superior a l’any. 
 
- S’informarà a l’obra del llistat dels serveis i centres mèdics on seran atesos els treballadors en cas 
d’accident. 
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- La farmaciola és responsabilitat de la constructora i disposarà del material mínim per realitzar els primers 
auxilis al treballador accidentat. No contindrà materials o medicaments de difícil utilització per personal no 
especialista. 
 
1.6 POSADA A LA PRÀCTICA 
 
Per a la posada a la pràctica s’actuarà: 
 
1º De les previsions mensuals de la planificació, es realitzarà comanda de les partides se seguretat, per que 
siguin rebudes a obra amb la suficient antelació. 
 
2º Tot el personal està obligat a l’ús de les peces de protecció i seguretat, així com a complir les normes de 
seguretat contingudes en aquest Pla, d’acord a la reglamentació vigent. 
 
3º Per un control del seguiment d’aquest Pla, es faran servir el models de formats, que es complimentaran 
en el moment adequat i es guardaran a l’obra. El models seran: 
 
- Recepció de peces de protecció personal. 
- Autorització d’ús de maquinària. 
 - Control estadístic d’accidents . 
 - Informes Tècnics d’Investigació d’accidents. 
 - Etc. 
 
Si es considera adient, es confeccionaran altres formats de control. 
 
1.7 SEGUIMENT I CONTROL. 
 
El seguiment i control de la Seguretat d’Obra, serà realitzat per un Tècnic autoritzat. 
 
És obligatori que es trobi dipositat a l’obra el Llibre d’Incidències, que constarà de fulles quadriculades, 
destinades para coneixement de l’Inspecció de Treball, Direcció Facultativa, contractista o empresari 
principal. Poden fer anotacions, els titulars de les copies, els Tècnics del Centre de Seguretat e Higiene, i els 
membres del Comitè de Seguretat i Salut o Vigilants de Seguretat, com s’indica en R.D. 1627/97. 
 
El compliment de les normes de seguretat, així com el ús de les peces de protecció individual i col·lectiva, el 
verificarà el Vigilant de Seguretat, que informarà al Cap d’Obra, o al encarregat. El control de la posada en 
practica de les mesures i medis de seguretat , així com els assaigs que es considerin necessaris, serà 
exercir per la Direcció d’Obra i els elements que legalment tenen competència, segons el Reial Decret 
1627/97, estan el Cap d’Obra adonat de quan es decideixi, als efectes que procedeixi. 
 
 
1.8 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
 
Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjador degudament dotats. 
 
- El vestidor disposarà de penjadors, seients i calefacció. 
- Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 8 treballadors, i un 

wàter per cada 10 treballadors, amb miralls i calefacció. 
- El menjador disposarà de taula, seients amb respatller, piques rentavaixella, escalfa-àpats i recipient per 

a deixalles. Disposarà il·luminació natural i artificial, així com de ventilació adient. 
 
1.9 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRA 
 
La resta de l’obra estarà senyalitzada segons el present Estudi de Seguretat i Salut i la legislació vigent 
segons la Norma 8- 3 I.C. 
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Igualada, juny de 2011 
 
 
 L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ignasi Gonzàlez i Espinosa 
Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports 
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ANNEX 21.2 
Estudi de Seguretat i Salut. 
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ANNEX 21.3 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 

 
 
1. PLEC DE CONDICIONS. 
 

Disposicions legals d’aplicació. 
 
- Generals 
- Constitució de 27 de desembre de 1.978. (Títol I, capítol III, article 40.2), BOE de 29 de desembre. 

- Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de L’Estatut dels Treballadors. BOE de 

29 de març. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de riscos laborals, BOE de 10 de novembre. 

- Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 31 de gener. 

- Llei 14/1986 de 25 d’abril. General de Sanitat. (articles 18, 19, 21 i 26). BOE  de 29 d‘abril. 

- Llei 8/1998, de 7 d’abril. Infraccions i sancions  en l’ordre social. BOE de 15 d’abril. 

- Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i Disposició addicional 7). DOGC de 

30 de juliol. 

- Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol. 

- Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la seguretat social. BOE de 29 

de juny. 

- Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de 26 de setembre. 

- Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. BOE de 16 i 17 de 

març. (Derogada parcialment. Resta vigent: Capítol VI “Electricitat” per a totes les activitats, Art. 24 i Capítol 

VII “Prevenció i extinció d’incendis” per a edificis i establiments d’ús industrial, i Capítols II, III, IV, V i VII per 

als llocs de treball exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 486/1997). 

 

- Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses 
- Decret 2414/61, de 30 de novembre. Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. BOE 

de 30 de novembre. 

 

- Accidents majors 
- Reial decret 886/1988, de 15 de juliol, sobre Prevenció d’accidents majors en determinades activitats 

industrials. BOE de 5 d’agost. 

 

- Reial decret 952/1990, de 29 de juny. Modifica els annexos i completa les disposicions del Reial decret 

886/1988. BOE de 21 de juliol. 

 
- Agents biològics 
- Reial decret 664/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
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l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 24 de maig. 

 
- Aparells a pressió 
- Reial decret 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d’aparells a pressió. BOE de 29 de maig. (I Instruccions 

tècniques complementàries). 

- Reial decret 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del Reial decret 1244/1979. BOE 

de 28 de novembre de 1990 i de 24 gener de 1991. 

 
- Aparells elevadors 
- Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i de manutenció. BOE d’11 de 

desembre. (I Instruccions tècniques Complementàries). 

- Reial decret 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528/CEE sobre aparells 

elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

- Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la Directiva 95/16/CE sobre ascensors. 

BOE de 30 de setembre. 

 
- Construcció 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció. BOE de 25 d’octubre. 

- Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de 

construcció. DOGC de 27 de gener. 

 
- Electricitat  
- Reial decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa tensió. BOE de 9 d’octubre. 

(I Instruccions tècniques complementàries). 

- Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. BOE de 27 de 

desembre.  

- Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació.  BOE d’1 de desembre. (I 

Instruccions tècniques complementàries). 

- Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Capítol VI, electricitat. 

BOE de 16 de març. 

 
- Equips de treball 
- Reial decret 1215/97, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’agost. 

 
- Incendis i explosions 
- Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. BOE 

de 14 de desembre. 
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- Reial decret 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 94- 9- CE relativa als aparells i 

sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. BOE de 8 d’abril. 

- Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11 de desembre.  

 
- Llocs de treball 
- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. BOE 

de 23 d’abril. 

 
- Malalties professionals 
- Reial decret 1995/1978, de 12 de maig. Quadre de malalties professionals. BOE de 25 d’agost.  

- Reial decret 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el Reial decret 1995/1978. BOE d’1 de desembre. 

 
- Manipulació manual de càrregues 
- Reial decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 

manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 

d’abril. 

 
- Màquines 
 

- Reial decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les màquines. (Capítol VII). BOE de 21 

de juliol. 

- Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre. Disposicions d’aplicació de la Directiva 89/392/CEE relativa a 

les legislacions dels Estats membres sobre màquines. BOE d’11 de desembre. 

- Reial decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el Reial decret 1435/1992. BOE de 8 de febrer. 

 
- Mines i sondatges 
- Reial decret 863/1985, de 2 d’abril. Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera. BOE de 

12 de juny (I Instruccions Tècniques Complementàries). 

- Reial decret 150/1996, de 2 de febrer. Modifica l’article 109 del Reial decret 863/1985. BOE de 8 de març. 

- Llei 1/1997, de 4 d’abril. Infraccions i sancions en matèria de seguretat minera. BOE de 5 de juny. 

- Reial decret 1389/1997, de 5 de setembre. Disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la 

salut dels treballadors en les activitats mineres. BOE de 7 d’octubre. 

 
- Pantalles de visualització 
- Reial decret 488/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb 

equips que inclouen pantalles de visualització. BOE de 23 d’abril. 

 
- Proteccions personals 
- Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre. Condicions per a la comercialització i lliure circulació 

intracomunitària dels equips de protecció individual. BOE de 28 de desembre. 
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- Ordre, de 16 de maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el Reial decret 1407/1992. BOE 

d’1 de juny. 

- Reial decret 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el Reial decret 1407/1992. BOE de 8 de març. 

- Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial, per la qual es 

publica a títol informatiu, informació complementària establerta pel Reial decret 1407/1992. BOE de 28 de 

maig. 

- Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització 

pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de juny . 

 
- Senyalització 
- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 

en el treball. BOE de 23 d’abril. 

 
- Soroll 
- Reial decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de 

l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de novembre.  

 

Serveis mèdics i primers auxilis 
 

- Farmaciola: Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material per al departament de Seguretat i 

Salut i Imatge de la constructora. Es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 

consumit. 

 

- Assistència als accidentats: es dictaran unes Normes de Règim Interior amb el telèfons dels centres de 

Urgència mes propers, que es situaran als vehicles i instal·lacions, al “Tauler de Seguretat” per a facilitar la 

immediata evacuació dels accidentats. 

 

- Reconeixement mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un 

reconeixement mèdic previ al treball. Aquest reconeixement es repetirà anualment. 

 

Condicions dels mitjans de protecció. 
 

Totes les peces de protecció personal s’ajustaran a les Normes EN-UNE i als seus certificats corresponents. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil 

i no es faran servir quan aquest període hagi finalitzat. 

 

Quan, per circumstancies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o 

equip, es reposaran independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
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Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant es 

reposaran immediatament. 

 

Al subministrar qualsevol peça de protecció personal, es complimentarà el format “recepció de peces de 

protecció personal”, que sempre deurà estar disponible. 

 

Proteccions personals 
 

Tot element de protecció personal s’ajustarà al R.D. 773 / 1997 , sempre que existeixi al mercat. En els 

casos que no existeixi, seran de qualitat adient a les seves respectives prestacions. 

 

Proteccions col·lectives 
 

Es disposaran proteccions col·lectives eficaces per tal d’evitar accidents de personal, tant propi com 

subcontractat, i fins i tot de tercers. Les proteccions en qüestió són les següents: 

 

- Tanques autònomes de limitació i protecció 

 

Formaran una estructura metàl·lica de plànol rectangular vertical, amb els dos costats grans horitzontals de 

2,5 a 3 m, i els menors, verticals, de 0,9 a 1,1 m. L’estructura principal, estarà feta per perfils metàl·lics, de 

secció mínima 1 cm3. Els perfils secundaris tindran una secció mínima de 0,15 cm3. Les potes seran solidaris 

amb l’estructura principal i en el seu punt de contacte amb terra, distaran un mínim de 25 cm del plànol 

principal. Disposaran dels elements adequats per establir una tanca continua. 

 

- Senyals de seguretat. 
 

Compliran la normativa vigent, R.D. 485 / 1997 de 14 d’abril, (BOE nº 97, del 23 d’abril). Es col·locaran sobre 

peus drets, o enganxats a un mur, pilar, màquina, etc. 

 

- Senyalització provisional de obra (trànsit). 

 

Estaran regulades per l’Instrucció 8- 3 I.C. Els plànols de senyalització estaran aprovats per la Direcció 

Facultativa. 

 

- Interruptors diferencials: 
 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per il·luminació i de 300 mA per força. Les 

resistències de les preses de terra no seran superiors a les que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de 

l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 25 v. Es mesurarà la resistència 
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periòdicament i almenys a l’època més seca de l’any. Els interruptors diferencials es dispararan quan 

l’intensitat de defecte sigui compresa entre 0,5 i 1 vegada l’intensitat nominal de defecte. 

 

- Preses de terra. 
 

Les preses de terra compliran allò que demana la MI-BT 039 del Reglament Electrònic de Baixa Tensió. 

 

- Pòrtics limitadors. 
 

Disposaran de pòrtic degudament senyalitzat. 

 

- Topalls per vehicles. 
 

Es podran realitzar amb un parell de taulons. Es fixaran al terreny amb rodons clavats al terra, o qualsevol 

altre mètode que sigui adient. 

 

- Xarxes 
 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les necessàries perquè compleixin amb 

garantia la funció protectora per la qual estan previstes. 

 

- Cable de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratge de xarxes. 

 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços als quals són sotmesos d’acord amb la seva funció 

protectora. 

 

- Baranes. 
 

Es subjectaran al terra a protegir o a una estructura ferma a nivells superiors o laterals. L’altura serà com a 

mínim de 90 cm. sobre el terra, i el forat existent entre la barana i el entorpeu i serà protegit por un llistó. 

L’execució de la barana serà tal que tingui una superfície llisa. El entorpeu tindrà una alçada mínima de 20 

cm. 

 

- Extintors. 
 

Seran adients en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible i es revisaran cada sis mesos com a 

màxim. 

 

- Mitjans auxiliars de topografia. 
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Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc. Seran dielèctrics, tenint en compte el risc 

d’electrocució causat per les línies elèctriques. 

 

 

        

Igualada, Juny de 2.011 

 

 

 

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE           

 

 

 

 

 

 

Ignasi Gonzàlez Espinosa 

Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports 



 
   
  
    

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 
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Estudi de Seguretat i Salut. 
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PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812

2 H1411115

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

3 H1411117

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

6 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent
, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7 H142BA00

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4588 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1409 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13610 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 1208311 H144D205

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

12 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

13 H1457520

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

14 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

15 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

16 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

17 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

18 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

19 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable20 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

21 H147D102

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79522 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Faixa de protecció dorsolumbar23 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

24 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

25 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

26 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

27 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47128 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant29 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs1 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit3 HBBAE001

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

5 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària6 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs7 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs8 HBC1JF01

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

1 H1511212

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

2 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

3 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

4 H1542013

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs5 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs6 HBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària7 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs8 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1HGK1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

10 H1512007

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

11 H1521431

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs12 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions13 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

2 HQU1A502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions8 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Euro
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u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones3 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
CONTROL DE SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui. Seguretat i Salut

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,11uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €11,54uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 2

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €37,19uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

P- 3

(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €5,58uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,84uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 5

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €7,88uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 6

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €6,80uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 7

(SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 8
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €12,31uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 10
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €1,07uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

P- 11

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €2,31uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 12

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 13

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €5,30uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 14

(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 15

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €20,42uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 16

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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 €5,18uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

P- 17

(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €58,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 18

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €21,83uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 19

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €13,85uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 20
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €53,48uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 21

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €45,47uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

P- 22

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €22,93uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 23
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 24

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €9,30uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 25

(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €12,29uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 26

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €13,02uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 27
(TRETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €17,82uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 28

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €5,08uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 29

(CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €14,90m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de
polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

P- 30

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui. Seguretat i Salut

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,52mH1512007 Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €6,02mH1521431 Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €11,94mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 33

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €5,06mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €23,38uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €217,62uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les
cordes i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €38,26hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 37
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €124,93uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 38
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €17,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 39
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €48,21uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €90,51uHBB11261 Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 41

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €31,30uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 42

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €5,37uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 43
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €39,86uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 44

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €9,98uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 45
(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,39mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 46
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €134,33uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui. Seguretat i Salut

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,38uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €5,94mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €236,02mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 50

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €1.466,73uHQU1A502 Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 51

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €55,02uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 52

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €13,94uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 53
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €17,48uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 54
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €114,49uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 55
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €86,08uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 56
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €52,36uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 57

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €1,78uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 58
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €31,50uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 59
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €186,38uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 60
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €17,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 61
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €7,11

Sense descomposició 7,11 €

uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 2  €11,54

Sense descomposició 11,54 €

uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3

P- 3  €37,19

Sense descomposició 37,19 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4  €5,58

Sense descomposició 5,58 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 5  €4,84

Sense descomposició 4,84 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 6  €7,88

Sense descomposició 7,88 €

uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

P- 7  €6,80

Sense descomposició 6,80 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 8  €0,25

Sense descomposició 0,25 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9  €1,64

Sense descomposició 1,64 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 10  €12,31

Sense descomposició 12,31 €

uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 11  €1,07

Sense descomposició 1,07 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 12  €2,31

Sense descomposició 2,31 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

P- 13  €10,93
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Sense descomposició 10,93 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 14  €5,30

Sense descomposició 5,30 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 15  €5,71

Sense descomposició 5,71 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 16  €20,42

Sense descomposició 20,42 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

P- 17  €5,18

Sense descomposició 5,18 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 18  €58,52

Sense descomposició 58,52 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 19  €21,83

Sense descomposició 21,83 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 20  €13,85

Sense descomposició 13,85 €

uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 21  €53,48

Sense descomposició 53,48 €

uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

P- 22  €45,47

Sense descomposició 45,47 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 23  €22,93

Sense descomposició 22,93 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 24  €24,12

Sense descomposició 24,12 €
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uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 25  €9,30

Sense descomposició 9,30 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 26  €12,29

Sense descomposició 12,29 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 27  €13,02

Sense descomposició 13,02 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 28  €17,82

Sense descomposició 17,82 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 29  €5,08

Sense descomposició 5,08 €

m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè ancorada amb
barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas
de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de
gruix

P- 30  €14,90

Sense descomposició 14,90 €

mH1512007 Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €13,52

Sense descomposició 13,52 €

mH1521431 Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €6,02

Sense descomposició 6,02 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €11,94

Sense descomposició 11,94 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34  €5,06

Sense descomposició 5,06 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €23,38

Sense descomposició 23,38 €

uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

P- 36  €217,62

Sense descomposició 217,62 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 37  €38,26
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Sense descomposició 38,26 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 38  €124,93

Sense descomposició 124,93 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 39  €17,44

Sense descomposició 17,44 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 40  €48,21

Sense descomposició 48,21 €

uHBB11261 Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 41  €90,51

Sense descomposició 90,51 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 42  €31,30

Sense descomposició 31,30 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 43  €5,37

Sense descomposició 5,37 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 44  €39,86

Sense descomposició 39,86 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 45  €9,98

Sense descomposició 9,98 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 46  €1,39

Sense descomposició 1,39 €

uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs

P- 47  €134,33

Sense descomposició 134,33 €

uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 48  €23,38

Sense descomposició 23,38 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 49  €5,94

Sense descomposició 5,94 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 50  €236,02

Sense descomposició 236,02 €
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uHQU1A502 Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 51  €1.466,73

Sense descomposició 1.466,73 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 52  €55,02

Sense descomposició 55,02 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 53  €13,94

Sense descomposició 13,94 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 54  €17,48

Sense descomposició 17,48 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 55  €114,49

Sense descomposició 114,49 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 56  €86,08

Sense descomposició 86,08 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 57  €52,36

Sense descomposició 52,36 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 58  €1,78

Sense descomposició 1,78 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 59  €31,50

Sense descomposició 31,50 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 60  €186,38

Sense descomposició 186,38 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 61  €17,44

Sense descomposició 17,44 €

Ignacio González Espinosa

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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 €7,11u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

 €11,54u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

H1411115 Rend.: 1,000P- 2

 €37,19u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

H1411117 Rend.: 1,000P- 3

 €5,58u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 4

 €4,84u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 5

 €7,88u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 6

 €6,80u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H142BA00 Rend.: 1,000P- 7

 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 8

 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 9

 €12,31u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 10

 €1,07u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

H144D205 Rend.: 1,000P- 11

 €2,31u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 12
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 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1457520 Rend.: 1,000P- 13

 €5,30u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 14

 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 15

 €20,42u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 16

 €5,18u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

H1461110 Rend.: 1,000P- 17

 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 18

 €21,83u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H1465275 Rend.: 1,000P- 19

 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 20

 €53,48u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

H147D102 Rend.: 1,000P- 21

 €45,47u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

H147L005 Rend.: 1,000P- 22
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,93u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 23

 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 24

 €9,30u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

H1482222 Rend.: 1,000P- 25

 €12,29u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

H1483344 Rend.: 1,000P- 26

 €13,02u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

H1485140 Rend.: 1,000P- 27

 €17,82u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 28

 €5,08u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 29

 €14,90m2 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre
i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

H1511212 Rend.: 1,000P- 30

 €13,52m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes
contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

H1512007 Rend.: 1,000P- 31

 €6,02m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs

H1521431 Rend.: 1,000P- 32

 €11,94m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 33

 €5,06m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 1,000P- 34
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 €23,38u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 35

 €217,62u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària,
a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

H1542013 Rend.: 1,000P- 36

 €38,26h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 37

 €124,93u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 38

 €17,44h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 39

 €48,21u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 40

 €90,51u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11261 Rend.: 1,000P- 41

 €31,30u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 42

 €5,37u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001 Rend.: 1,000P- 43

 €39,86u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 44

 €9,98u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 45

 €1,39m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 46

 €134,33u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable
i amb el desmuntatge inclòs

HBC1HGK1 Rend.: 1,000P- 47
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 €23,38u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 48

 €5,94m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 49

 €236,02mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 50

 €1.466,73u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU1A502 Rend.: 1,000P- 51

 €55,02u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 52

 €13,94u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 53

 €17,48u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 54

 €114,49u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 55

 €86,08u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 56

 €52,36u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 57

 €1,78u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 58

 €31,50u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 59

 €186,38u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 60
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 €17,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 61
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

20,0007,11 142,20

2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

6,00011,54 69,24

3 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 3)

1,00037,19 37,19

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

10,0005,58 55,80

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 5)

10,0004,84 48,40

6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)

5,0007,88 39,40

7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 7)

3,0006,80 20,40

8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 8)

20,0000,25 5,00

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 9)

10,0001,64 16,40

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 10)

6,00012,31 73,86

11 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 11)

3,0001,07 3,21

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 12)

6,0002,31 13,86

13 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
13)

6,00010,93 65,58

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 14)

2,0005,30 10,60

15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 15)

6,0005,71 34,26

16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 16)

3,00020,42 61,26

17 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 17)

4,0005,18 20,72

Euro
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18 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 18)

6,00058,52 351,12

19 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 19)

10,00021,83 218,30

20 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 20) 8,00013,85 110,80

21 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 21)

8,00053,48 427,84

22 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 22)

8,00045,47 363,76

23 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 23) 15,00022,93 343,95

24 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 24)

15,00024,12 361,80

25 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 25)

15,0009,30 139,50

26 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 26)

15,00012,29 184,35

27 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 29)

15,0005,08 76,20

28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 28)

3,00017,82 53,46

29 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 27)

15,00013,02 195,30

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.543,76

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

2,00048,21 96,42

2 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

2,00090,51 181,02

3 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 43)

3,0005,37 16,11

Euro
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4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

4,00031,30 125,20

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

4,00039,86 159,44

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 45) 20,0009,98 199,60

7 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

100,0001,39 139,00

8 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

10,00023,38 233,80

9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 49)

10,0005,94 59,40

CAPÍTOLTOTAL 01.02 1.209,99

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix (P - 30)

30,00014,90 447,00

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

50,00011,94 597,00

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

10,00023,38 233,80

4 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal
tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada
a les cordes i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

15,000217,62 3.264,30

5 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

6,00048,21 289,26

6 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

3,00090,51 271,53

7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 45) 20,0009,98 199,60

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

500,0001,39 695,00

9 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i
amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

5,000134,33 671,65

10 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs (P - 31)

120,00013,52 1.622,40

11 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb

100,0006,02 602,00

Euro
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mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

12 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

100,0005,06 506,00

13 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 37)

100,00038,26 3.826,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 13.225,54

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 50)

2,000236,02 472,04

2 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

1,0001.466,73 1.466,73

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

2,00055,02 110,04

4 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

2,00013,94 27,88

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 54)

1,00017,48 17,48

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

2,00052,36 104,72

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 58)

6,0001,78 10,68

8 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 61) 28,00017,44 488,32

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)

1,000114,49 114,49

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 56)

1,00086,08 86,08

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.898,46

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 60) 1,000186,38 186,38

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 39)

5,00017,44 87,20

3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 38)

7,000124,93 874,51

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.148,09

Euro
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 59) 20,00031,50 630,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 630,00

Euro
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.543,76
Capítol 01.02 SENYALITZACIÓ 1.209,99
Capítol 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 13.225,54
Capítol 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.898,46
Capítol 01.05 FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL 1.148,09
Capítol 01.06 CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL 630,00

01 Pressupost  SEGURETAT I SALUTObra 22.655,84

22.655,84

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 22.655,84
22.655,84

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

22.655,84PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

Subtotal 22.655,84

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 22.655,84....................................................................................................................................2.945,26

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 22.655,84....................................................................................................................................1.359,35

18,00 % IVA SOBRE 26.960,45....................................................................................................................................4.852,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 31.813,33€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS )

Ignacio González Espinosa

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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Pla de manteniment de les instal·lacions 
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ANNEX 22 
 

PLA DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
 

1. OBJECTE 

 

En aquesta memòria s’exposa la proposta per al manteniment de les instal·lacions tècniques de la Zona 

Esportiva. 

Amb el servei de manteniment proposat en aquesta oferta es pretén assolir els següents objectius: 

• Minimitzar el deteriorament causat per l’ús i l’envelliment propi de les instal·lacions i equips. 

• Augmentar la disponibilitat disminuint el temps d’aturada per avaria. 

• Garantir la seguretat dels usuaris i el seu entorn, complint amb la normativa aplicable. 

• Mantenir informada la propietat dels defectes trobats durant les revisions. 

• Assessorar sobre les correccions o modificacions necessàries. 

La prestació del servei de manteniment es realitzarà amb conformitat amb l’estat dels coneixements 

actuals en la matèria, i de les regles de la bona pràctica professional. El manteniment preventiu 

s’executarà d’acord amb el pla de manteniment. 

 

2.  ABAST DE LA PROPOSTA DE MANTENIMENT INTEGRAL 

 

La proposta abasta les instal·lacions tècniques de l’edifici que alberga el complex esportiu, segons les 

gammes de manteniment contemplades, que son les següents: 

 

MITJA TENSIÓ 

Transformadors 

Cel·les de protecció i mesura 

Recinte 

BAIXA TENSIÓ 

Quadres elèctrics 

Línies de distribució 

Enllumenat 

Xarxa de terres 

FONTANERIA I ACS 

Bombes d’aigua 

Canonades, aixetes, vàlvules i sanitaris 

Dipòsits acumuladors d’aigua calenta sanitària 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

3 

Vasos d’expansió 

Bescanviadors 

Grup de pressió d’aigua 

Descalcificador 

ENERGIA SOLAR 

Dipòsit acumulador 

Bombes de circulació 

Plaques solars 

Vàlvules i purgadors 

Vasos d’expansió 

 

3. ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DELS SERVEIS 

3.1. DEFINICIÓ DEL TIPUS DE MANTENIMENT 

3.1.1. MANTENIMENT PREVENTIU 

 

El manteniment preventiu consta d’una sèrie d’actuacions periòdiques necessàries per conservar el bon 

funcionament de les instal·lacions. 

 

D’una manera més extensa, el manteniment preventiu es pot definir com el conjunt de les operacions, 

definides al pla de manteniment, realitzades sistemàticament sobre les instal·lacions i els equips per 

mantenir-los en les millors condicions d’ús. L’objectiu del manteniment preventiu és evitar interrupcions 

no desitjades del servei, alteracions en el normal funcionament de les instal·lacions o pertorbacions dels 

seus paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant en lo possible la vida útil d’aquestes i mantenint 

el seu rendiment a nivells similars al del seu disseny, garantint a la vegada els requeriments de 

seguretat. 

 

El pla de manteniment preventiu es detalla a l’annex, estructurat per gammes i equips. El pla es revisa 

periòdicament amb la finalitat de adaptar-lo als avenços tècnics i d’assegurar permanentment el servei 

de les instal·lacions i la seva funcionalitat. 

 

3.1.2. MANTENIMENT NORMATIU 

 

El manteniment normatiu té l’objecte de dur a terme totes les operacions de manteniment i d’inspecció, 

amb les freqüències establertes per la normativa legal vigent, amb l’objectiu de garantir les condicions de 

seguretat i estalvi energètic que la legislació estableix. 
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Tècnicament no difereix del manteniment preventiu i també és dut a terme mitjançant cicles preestablerts 

subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels diferents organismes oficials. La diferència 

consisteix en què el manteniment preventiu es realitza sota criteris professionals, mentre en el cas del 

manteniment normatiu s'aplica el que prescriu la normativa vigent. 

 

Les Normes i Reglaments d’aplicació son els següents: 

 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Instruccions complementàries ITC-BT (RD 

842/2002) i disposicions de la Generalitat de Catalunya 

• Reglament de condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació (R.D. 3275/82) 

• Manteniment d’instal·lacions elèctriques AT (DOGC 1267, ordre 2/2/1990) 

• Reglament d’instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves Instruccions Tècniques 

Complementaries. (RD 1027/2007) 

• Norma Bàsica per a les instal·lacions interiors d’aigua. (O 09.12.1975) 

• Reglament d’Aparells que utilitzen gas com a combustible. (RD 1651/1974) 

• Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles. (RD 2913/1973) 

• Reglament d’Aparells de Pressió. Instruccions complementàries MIE-AP. (RD 1244/1977, 

1504/1990, 1495/1991) 

• Reglament d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RD 1942/1993, O 16.04.1994) 

 

Llibres de manteniment ordinari 
 

Recolliran, entre altre, la següent informació: 

• Memòria abreviada de les diferents instal·lacions. 

• Modificacions que s’hagin introduït en les instal·lacions del servei, etc., les seves causes i les 

mesures presses per la seva correcció. 

• Fitxes de manteniment. Programa de manteniment preventiu de totes les instal·lacions, on es 

recolliran les accions o tasques a efectuar per equip o instal·lació. 

• Control de funcionament dels equips, subministres o instal·lacions. Sobre cadascun dels equips 

s’efectuarà un control periòdic, inclòs en el Pla de Manteniment Preventiu, de les seves dades de 

funcionament, obtinguts de la explotació, que determinarà amb la suficient antelació quan es 

necessària la seva substitució, total o parcial. 

• Informes periòdics. Seran incloses, insistint en el grau de compliment del Pla de Manteniment 

Preventiu, totes les operacions mes importants de manteniment correctiu realitzades i es portarà 

a termini un control dels consums energètics produïts, amb el fi d’estudiar les seves desviacions 

respecte al període anterior i aconseguir un històric de consums que ens permeti possibles 

optimitzacions de les mateixes. 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

5 

 

Ordres i Partes de Treball 
 

Els partes de treball de manteniment preventiu i els partes d’avaria inclouran com a mínim, la següent 

informació: 

 

• Instal·lació, equip avariat. 

• Data d’avis d’avaria. 

• Data d’inici i final de reparació. 

• Diagnòstic de l’avaria o treballs preventius a realitzar. 

• Reparació efectuada. 

• Peces de recanvis i materials empleats. 

• Persona que ha realitzat la reparació. 

• Temps total de treball. 

 

3.1.3. MANTENIMENT CORRECTIU 

 

Entenem com a manteniment correctiu totes les intervencions no sistemàtiques originades per la 

detecció d’avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels paràmetres normals 

del servei, i el funcionament en condicions que puguin generar danys pel propi equip o perjudicis en les 

instal·lacions pròpies del centre, així com la seguretat i integritat física del personal propi i els usuaris. 

 

En el manteniment correctiu considerem tres nivells d’intervenció: 

 
a) URGENT 
 

Es consideraran d’urgència màxima, i per tant precisaran d’una resposta immediata, aquelles avaries que 

suposin perill per a persones, així com les que puguin generar danys pel propi equip o perjudicis en les 

instal·lacions pròpies del centre. 

 

Tanmateix donades les especials circumstàncies que es donen en les activitats que es realitzen, es 

consideren actuacions d’urgència màxima, les avaries o alteracions del servei que puguin pertorbar la 

utilització normal de les instal·lacions per part dels usuaris, independentment de l’hora i del dia (feiner o 

festiu). 

 

El dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions s’enumeren més endavant. 
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Es disposarà d’un número de localització telefònica de 24 hores tots els dies de l’any, personalitzat per a 

ús del centre. 

 

Els avisos fora d’horari de presència al centre es donaran resposta amb un màxim de 1 hora. 

 

b) ORDINÀRIA 
 

Les reparacions corresponents a avisos d’avaria normal o no urgents tindran resposta segons la 

planificació i programació prevista per aquest tipus de treball. En qualsevol cas, quan el termini previst 

sigui superior al fixat o esperat, s’informarà a la Propietat explicant el motiu del retard, referenciant equip 

i avaria. 

 

Com a norma es planteja un temps de resposta per a aquest nivell d’intervenció de 48 hores, i de 

resolució de 7 dies. 

 

El cap de manteniment del centre serà l’encarregat de determinar el nivell d’urgència de les avaries. 

 

Tot el manteniment correctiu anirà vinculat a la corresponent ordre de treball. 

 

Per part de la direcció del centre s’establiran quines ordres de treball han de ser prèviament autoritzades. 

 

3.1.4. MANTENIMENT CONDUCTIU 

 

La conducció de les instal·lacions contempla les operacions de control, comprovació, verificació i ajust, 

necessàries per obtenir de les instal·lacions les prestacions de servei requerides sense interrupcions ni 

incidències. 

 

L’operativa consisteix bàsicament control de les instal·lacions, d’acord amb la programació establerta i 

segons les necessitats d’utilització a cada moment, i la supervisió i el control del correcte funcionament 

de les instal·lacions. 

 

Aquest manteniment el realitzaria el personal de Manteniment de la zona esportiva, segons la planificació 

d’horaris i tasques programades, sempre amb el suport tècnic necessari del personal tècnic responsable 

del manteniment de les instal·lacions. 
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3.2. EXECUCIÓ DELS SERVEIS 

3.2.1. RECURSOS HUMANS I TÈCNICS 

 

L’empresa de manteniment haurà de disposar del personal especialitzat de cada ram per a la realització 

del servei. El personal estarà dotat amb les eines, estris, maquinària i vehicles necessaris per al 

desenvolupament dels treballs. Estaran correctament uniformats i identificats, i rebran formació 

especifica en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

Tot el personal estarà assegurat i la empresa al corrent de les seves obligacions fiscals i cotitzacions 

laborals. 

 

El personal assignat a aquest manteniment tindrà el següent perfil: 

 

OFICIALS DE PRIMERA FRIGORISTES 
 

Aquest lloc serà exercit per persones que tinguin un perfil professional com indiquem a continuació. 

• Oficial de primera frigorista amb titulació de Formació professional. 

• Estar en possessió del carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions tèrmiques. 

• Haver realitzat cursos d’especialització en climatització, calefacció i aigua calenta sanitària. 

• Haver rebut formació bàsica en prevenció de riscos laborals i primers auxilis. 

• Tenir coneixements d’electricitat. 

• Posseir més de cinc anys d’experiència en el manteniment d’instal·lacions tèrmiques. 

 

OFICIALS DE PRIMERA LAMPISTES CALEFACTORS 
 

Aquest lloc serà exercit per persones que tinguin un perfil professional com indiquem a continuació. 

• Oficial de primer lampista calefactor amb titulació de Formació professional. 

• Estar en possessió del carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions de lampisteria i calefacció. 

• Haver realitzat cursos d’especialització en calefacció i aigua calenta sanitària. 

• Haver realitzat cursos de manteniment d’instal·lacions de gas. 

• Haver rebut formació bàsica en prevenció de riscos laborals i primers auxilis.. 

• Posseir més de cinc anys d’experiència en el manteniment d’instal·lacions de lampisteria i 

calefacció. 

 

OFICIALS DE PRIMERA ELECTRICISTES 
 

Aquest lloc serà exercit per persones que tinguin un perfil professional com indiquem a continuació. 
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• Oficial de primera electricista amb titulació de Formació professional. 

• Estar en possessió del carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions elèctriques de baixa 

tensió. 

• Haver realitzat cursos d’especialització en el manteniment d’instal·lacions elèctriques. 

• Haver rebut formació bàsica en prevenció de riscos laborals i primers auxilis. 

• Posseir més de cinc anys d’experiència en el manteniment d’instal·lacions elèctriques. 

 

OFICIALS DE PRIMERA POLIVALENTS 
 

Aquest lloc serà exercit per persones que tinguin un perfil professional com indiquem a continuació. 

• Oficial de primera frigorista o electricista amb titulació de Formació professional. 

 Tenir coneixements d’electricitat. 

 Tenir coneixements de climatització. 

 Tenir coneixements de lampisteria i calefacció. 

 Haver realitzat cursos d’especialització en el manteniment d’instal·lacions elèctriques. 

 Haver realitzat cursos d’especialització en manteniment d’instal·lacions de climatització, 

calefacció i aigua calenta sanitària. 

 Haver rebut formació bàsica en prevenció de riscos laborals i primers auxilis. 

 Posseir més de cinc anys d’experiència en el manteniment integral d’edificis. 

 

3.2.2. RESPONSABLE TÈCNIC 

 

Es designarà un responsable tècnic del servei, el qual haurà de realitzar les funcions següents: 

 

• Supervisar el servei de manteniment, essent interlocutor de la propietat davant la Direcció del 

Centre. 

• Resoldre els requeriments i les qüestions que li siguin formulades 

• Analitzar les dades recopilades i proposar millores de les instal·lacions i del pla de manteniment 

• Donar assessorament tècnic en la matèria 

• Recolzar tècnicament el grup de manteniment del centre. 

 

3.2.3. CAP DE MANTENIMENT 

 

Es designarà un cap de manteniment, dins del personal assignat al centre, el qual haurà de realitzar les 

funcions següents: 
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• Coordinar i supervisar el servei de manteniment, essent el primer interlocutor davant la Direcció 

del Centre. 

• Informar a la Direcció del Centre sobre l’evolució dels treballs i la seva planificació. 

• Controlar la planificació del manteniment i portar al dies els llibres oficials de manteniment. 

• Vetllar pel compliment de la normativa vigent, en especial la de seguretat i salut. 

 

3.2.4. BRIGADA DE GUÀRDIA DE MITJA TENSIÓ 

 

La brigada encarregada de realitzar el manteniment correctiu a les instal·lacions de mitja tensió estarà 

formada per oficials de primera electricistes especialitzats a realitzar treballs en centres de transformació, 

centres de seccionament, línies de distribució en mitja tensió. 

 

3.2.5. TÈCNICS REVISIONS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

 

La brigada encarregada de realitzar les revisions als centres de transformació estarà formada per dos 

oficials de primera electricistes. El seu perfil professional es correspondrà amb allò que s’indica a 

continuació: 

 

• Oficial de primera electricista amb titulació de Formació professional. 

• Haver rebut formació bàsica en prevenció de riscos laborals i primers auxilis. 

• Haver rebut formació específica sobre els riscos als centres de transformació. 

• Tenir amplis coneixements en instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió. 

• Haver realitzat cursos d’especialització en el manteniment de centres de transformació. 

• Posseir més de cinc anys d’experiència en el manteniment de centres de transformació. 

• Posseir més de deu anys d’experiència en el sector elèctric. 

 

 

3.2.6. ORGANIGRAMA DEL MITJANS PERSONALS 

 

En l’organigrama següent es mostra una proposta de l’organigrama del personal encarregat de l’execució 

del servei. 
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3.2.7. INFORMES DE MANTENIMENT 

 

El compliment del programa de manteniment preventiu i normatiu, així com els resultats  obtinguts i les 

possibles anomalies observades quedarà reflectit en el corresponent informe i llibre de manteniment. 

 

3.2.8. SERVEI 24 H 

 

La empresa encarregada de la conservació disposarà d’un servei d’assistència 24 h tots els dies de l’any 

per atendre avaries urgents. 

 

Aquest servei pretén assegurar la disponibilitat permanent d’un operari especialitzat en cada ram 

(electricitat-lampisteria-clima). Si la importància de l’avaria ho requereix comptarà amb el recolzament de 

personal auxiliar. 

 

Els avisos per avaria podran ser enviats al sistema de recepció d’avisos a través de telèfon, fax o correu 

electrònic, com més còmode li resulti al client. 
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3.3. GESTIÓ INTEGRADA 

3.3.1. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 

Des de la doble imperativa de d’imperatiu legal i de l’interés per la millora contínua de les condicions de 

treball, l’empresa que s’ocuparà del manteniment assumirà la Política de Prevenció de Riscos Laborals 

que existeixi per la norma OSHAS. 

 

3.3.2. GESTIÓ DE LA QUALITAT 

 

L’empresa haurà d’assegurar que té garantida la gestió de la qualitat, haurà d’estar inscrita al Registre 

d'Empresa AENOR, i presentar un número de conformitat amb la norma UNEEN ISO 9001:1994. 

 

El certificat de Registre d'Empresa, d’acord amb la Norma UNE-EN ISO 9001, és un indicador que els 

procediments de treball, compleixen amb un estàndard de qualitat reconegut internacionalment, en estar 

integrat en la xarxa internacional IQNET. 

 

3.3.3. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

L’empresa concessionària del manteniment haurà de demostrar la seva actitud per potenciar i cuidar el 

Medi Ambient en tots els processos de l’organització i implantar un Sistema de Gestió del Medi Ambient 

segons la norma UNE-EN–ISO14001:2004. 

 

L’empresa concessionària del manteniment promourà entre els seus proveïdors i subcontractistes el 

respecte per la naturalesa i valorarà positivament a tots aquells que cuiden i garanteixen el respecte de 

l’entorn. S’haurà d’apostar per aquells materials que no malmetin el medi ambient. 

 

3.3.4. FORMACIÓ DEL PERSONAL 

 

S’haurà d’establir i impulsar els plans de formació. Durà a terme una labor d’intensa informació i de 

recollida de suggeriments per a aconseguir el millor pla amb la col·laboració mútua dels treballadors. 
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4. PROPOSTA ECONÒMICA 

 

4.1. IMPORT DELS SERVEIS 

 

El import anual dels serveis de manteniment integral amb les gammes de conductiu, preventiu, normatiu 

i correctiu, és el que es desglossa a continuació (iva no inclòs): 

MANTENIMENT INTEGRAL MULTITÈCNIC 

• Manteniment  Instal·lacions de Mitja Tensió    7.835,12 € 

• Manteniment  Instal·lacions de Baixa Tensió    5.425,50 € 

• Manteniment Instal·lacions de Fontaneria     6.250,32 € 

• Manteniment Instal·lacions d’Energia Solar   10.670,93 € 

IMPORT TOTAL ANUAL (IVA no inclòs)   30.181,87 € 

 
Aquest import està calculat en base l’estat actual de les instal·lacions i al pla de manteniment adjunt i 

s’ha comptat amb els següents preus ITEC: 

 

• Mà d’obra oficial de 1ª: 18,5€ 

• Complement Mitja dieta: 13,42€ 

• Complement Desplaçament: 0,33€km 

 

4.2. INCLUSIONS I EXCLUSIONS 

 

Inclou tots els fungibles, recanvis i materials necessaris per a realitzar el manteniment preventiu i 

correctiu de les instal·lacions tècniques del centre, així com els productes químics necessaris per al 

tractament de l’aigua. 

 

Queda exclòs de la oferta qualsevol substitució d’elements i maquinària, considerant-se un element o 

màquina a ser substituït, qualsevol que superi els 6.000,00 euros (iva no inclòs) i que arribi al final de la 

seva vida útil, per envelliment, o per superar l’import de la seva reparació el 50% del preu de mercat de 

la màquina. 

 

S’exclou de l’import les millores o ampliacions que es realitzin al centre, així com avaries, correctius o 

muntatges que s’hagin de realitzar a conseqüència de mal ús, catàstrofes naturals, vandalisme, 

sabotatge, terrorisme, conflictes bèl·lics, o altres similars. 
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PERIODICITAT OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU DE 
MITJA TENSIÓ M B T S A 

RECINTE      

- Accés: entrades, portes i panys     ● 

- Estat general del centre: obra civil, instal·lacions, cabines, ventilació, 

enllumenat, pintura, proteccions, seguretat, senyalitzacions 

d’emergència, esquemes, enclavaments, contraincendis, rotulacions, 

neteja, etc. 

    ● 

- Neteja general del centre de transformació     ● 

QUADRES ELÈCTRICS      

- Neteja general      ● 

- Comprovació de l'estat general ●     

- Comprovació de l'accessibilitat ●     

- Comprovació de l'enllumenat normal i d'emergència del local      ● 

- Comprovació de l'existència de punts calents     ● 

- Mesura de tensions     ● 

- Mesura d'intensitats     ● 

- Comprovació de la sensibilitat i el temps de resposta dels 

diferencials. Ajust si s'escau 

    ● 

- Mesura de l'aïllament entre fases i terra     ● 

- Mesura de la resistència de posada a terra     ● 

- Reapretat de les connexions en embarrats, aparellatge i bornes de 

sortida 

    ● 

- Accionament mecànic d'interruptors ●     

- Comprovació de la posada a terra de les parts metàl·liques     ● 

- Identificació de línies de sortida     ● 

LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ      

- Mesura de l'aïllament.     ● 

- Comprovació de l'estat extern de les línies     ● 

- Comprovació de l'existència de punts calents     ● 

ENLLUMENAT      

- Comprovació de l'enllumenat general ●     

- Comprovació de l'enllumenat d'emergència   ●   

XARXA DE TERRES      

- Comprovació de la posada a terra dels envolvents metàl·lics     ● 

- Mesura del valor de posada a terra     ● 
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PERIODICITAT OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU DE 
FONTANERIA M B T S A 

CANONADES I ACCESSORIS      

- Comprovació de l’estat extern de les canonades ●     

- Revisió de l’estat de les vàlvules, aixetes i fluxors ●     

- Inspecció general dels aparells sanitaris ●     

DESGUASSOS      

- Comprovar el funcionament dels bots sifònics i sifons  ●    

- Comprovar que no es produeixen pudors ●     

- Inspecció de pericons     ● 

BOMBES D’AIGUA      

- Comprovar escalfament de coixinets i acoblaments   ●   

- Verificar la inexistència de vibracions i sorolls anormals ●     

- Llibertat de gir conjunt motor – bomba ●     

- Comprovar l’estanqueitat del circuit hidràulic ●     

- Estanqueïtat dels premsaestopes, ajust o canvi   ●   

- Greixat de rodaments si s’escau   ●   

- Comprovació i neteja de drenatges   ●   

- Mesura del consum elèctric ●     

- Verificar les proteccions elèctriques i estrènyer les connexions     ● 

- Inspecció de l'estat de corrosió. Sanejar i repintar si s’escau     ● 

GRUPS DE BOMBEIG      

- Comprovar el funcionament automàtic ●     

- Verificar les pressions de funcionament ●     

- Comprovació de boies de nivell de pou/dipòsit ●     

DIPÒSITS ACUMULADORS D’AIGUA CALENTA      

- Mesura de temperatures d'acumulació i de sortida d'acum. ●     

- Mesura de temperatura d'aigua mesclada i retorn ●     

- Comprovació temperatura de consigna d'acumulador ●     

- Comprovació temperatura de consigna aigua mesclada ●     

- Comprovació estanqueitat d'acumulador, estat de corrosió ●     

- Comprovació vàlvules de seguretat ●     

- Revisió d’ànodes anticorrosió de l'acumulador    ●  

SISTEMA DE PLAQUES SOLARS      

- Comprovació de pressió del circuit i emplenat si escau    ●  

- Comprovació d'estanqueitat     ● 

- Purga del circuit, si escau    ●  
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PERIODICITAT OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU DE 
PRODUCCIÓ I CLIMATITZACIÓ M B T S A 

- Comprovació vàlvules de seguretat     ● 

- Inspecció visual sist. de captació: corrosió, degradació, deformació, 

fugues, condensacions i diferències. 

   ●  

- Neteja de plaques     ● 

- Revisió del sistema de control diferencial     ● 

- Inspecció de l'estat de corrosió.    ●  

- Comprovació del sistema de dissipació de calor    ●  

- Comprovació aïllaments interior i exteriors    ●  

- Comprovació líquid refrigerant     ● 

VASOS D’EXPANSIÓ      

- Comprovació bon estat de la membrana i verificar pressions ●     

- Inspecció de l'estat de corrosió.     ● 
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GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E PERFIL GRADERIA 13.1

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E PLANTA TOTAL. PERFILS I COTES 13.10

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:100 UNIONS ESTRUCTURA METÀL·LICA 13.11

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E ESTRUCTURA. FONAMENTS 13.2

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E ESTRCTURA. PILARS 13.3

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:75 ESTRUCTURA METÀL·LICA. COTES 13.4

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:75 ESTRUCTURA METÀL·LICA. PERFILS 13.5

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:75 PÒRTICS EXTREMS 13.6

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:75 PÒRTICS INTERMITJOS 13.7

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:1000 ALÇAT. PERFILS I COTES 13.8

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E PLANTA. PERFILS I COTES 13.9

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E DISTRIBUCIÓ GRADERIA 14.0

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:850 JARDINERIA 15.0

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:850 XARXA de DRENATGE 16.0

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E
XARXA de DRENATGE
C/ ANSELM CLAVÉ 16.1

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E
XARXA DE DRENATGE

C/ANSELM CLAVÉ. DETALLS 16.2

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E
XARXA de DRENATGE

ZONA ESPORTIVA 1 16.3

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E
XARXA de DRENATGE
ZONA ESPORTIVA 2 16.4

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:1000
XARXA de DRENATGE
ZONA ESPORTIVA 3 16.5

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:850 XARXA DE RESIDUALS 17.0

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:850 XARXA ELÈCTRICA i ENLLUMENAT 18.0

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:60 DETALL TRANSFORMADOR 18.1

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E DETALL TRANSFORMADOR 1 18.2

CODI

722-PRO-CA-5310
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JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI Vàries DETALL TORRE CAMP DE FUTBOL 18.3

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:5 DETALL FOCUS CAMP FUTBOL 18.4

CODI

722-PRO-CA-5310



JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 1:850
XARXA DE REG I
AIGUA POTABLE 19

CODI

722-PRO-CA-5310





JUNY de 2011
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE
CAMINS, CANALS I PORTS DE
BARCELONA

ESCALA DATA PLÀNOL NÚM. DE PLÀNOLAUTOR TÍTOL DEL PROJECTE
GONZÀLEZ ESPINOSA, Ignacio PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ZONA ESPORTIVA

A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI S/E PÈRGOLA FOTOVOLTAICA 21

CODI

722-PRO-CA-5310
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1. ASPECTES GENERALS 

1.1  OBJECTE DEL PLEC I  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 

prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del Projecte constructiu de la urbanització de la 

zona esportiva al nucli antic de Santa Margarida de Montbui. 

 

1.1.2 Àmbit d’Aplicació 

 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no 

siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades 

al Projecte i, en el seu cas, el Contracte de obres, per simple referència a ells a l’esmentat Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars.  

 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut 

regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser  menys restrictives a 

l’establert en disposicions legals vigents. 

 

1.1.3 Disposicions Generals 

 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els 

següents documents: 

 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 1994, així 

com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de 

gener de 1998). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 

O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat 

per: 

O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 

- 516 “Formigó compactat” 

O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 

O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
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- 104 “Desenvolupament i control de les obres” 

O.M. de 27 de desembre de 1999 

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç hidràulica”) 

- 202 “Ciments” 

- 210 “Quitrans” (es deroga) 

- 211 “Betums asfàltics” 

- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics fluidificats”) 

- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

- 214 “Betums fluxats” (nou) 

- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de senyalització, 

abalisament i defensa de les carreteres” 

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a utilitzar en senyals de 

circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 700 “Marques vials” 

- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix “Senyals de circulació”) 

- 702 “Captafars retroreflectants” 

- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

- 704 “Barreres de seguretat” 

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón. 

- 530 “Riegos de imprimación” 

- 531 “Riegos de adherencia” 

- 532 “Riegos de curado” 

- 540 “Lechadas bituminosas” 

- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura” 

- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

Derogat: 

- 240 “Barras lisas para hormigón armado” 

- 241”Barras corrugadas para hormigón armado” 

- 242 “Mallas electrosoldadas” 

- 244 “Torzales para hormigón pretensado” 

- 245 “Cordones para hormigón pretensado” 

- 246 “Cables para hormigón pretensado” 

- 247 “Barras para hormigón pretensado” 
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- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 

- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas” 

- 252 “Acero forjado”, 

- 253 “Acero moldeado” 

- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 

- 260 “Bronce a emplear en apoyos” 

- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 

- 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 

- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 

- 287 “Poliestireno expandido” 

- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 

Revisat: 

- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

- 285 “Productos filmógenos de curado” 

- 610 “Hormigones” 

Nou: 

- 240”Barras corrugadas para hormigón estructural” 

- 241 “Mallas electrosoldadas” 

- 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 

- 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado” 

- 245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón pretensado” 

- 246 “Tendones para hormigón pretensado” 

- 247 “Barras de pretensado” 

- 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 

- 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 

- 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 

- 610A “Hormigones de alta resistencia” 

- 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas” 

Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

Modifica: 

300 "Desbroce del terreno" ; 

301 "Demoliciones"; 

302 "Escarificación y compactación"; 

303 "Escarificación y compactación del firme existente"; 

304 "Prueba con supercompactador"; 

320 "Excavación de la explanación y préstamos"; 

321 "Excavación en zanjas y pozos"; 
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322 "Excavación especial de taludes en roca"; 

330 "Terraplenes"; 

331 "Pedraplenes"; 

332 "Rellenos localizados"; 

340 "Terminación y refino de la explanada"; 

341 "Refino de taludes"; 

410 "Arquetas y pozos de registro"; 

411 "Imbornales y sumideros"; 

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"; 

658 "Escollera de piedras sueltas"; 

659 "Fábrica de gaviones"; 

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"; 

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ""; 

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 

673 "Tablestacados metálicos", 

Nous articles: 

290 "Geotextiles"; 

333 "Rellenos todo-uno"; 

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "Cunetas prefabricadas"; 

420 "Zanjas drenantes"; 

421 "Rellenos localizados de material drenante"; 

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"; 

675 "Anclajes"; 

676 "Inyecciones" y 

677 "Jet grouting", 

Deroga: 

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 

420 "Drenes subterráneos"; 

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 

- 510 “Zahorras” 

- 512 “Suelos estabilizados in situ” 

- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 

- 551 “Hormigón magro vibrado” 

- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 

dipòsit en abocador. 
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- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 

actualment en vigència. 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes U.N.E. 

- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial 

d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 1970). 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 

productes utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmenta’t acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 

relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 

certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les 

famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles 

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàl·liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
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El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 

que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 

anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 

el que disposa aquest plec. 

 

FERMS 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 

aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 1992. 

- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 

d’octubre de 1991. 

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre 

circular de 18 de desembre de 1992. 

 

PLANTACIONS 

- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT al 

1992. 

 

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

IL·LUMINACIÓ 

 

- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 1964. 

 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) i modificacions de l’ 

Ordre Circular 6/2001. 
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ESTRUCTURES 

- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre. 

- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les normes 

MV-1. 

- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 de 

desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 12 de 

febrer de 1998 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de juny de 

1975. 

- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 

- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de carretera, 

de 1982. 

- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 

- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 

- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig de 

1998. 

- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. 

- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 9 de 

maig de 1995. 

- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 

- Control de la erosió fluvial en ponts. 

- Inspeccions principals en ponts de carretera. 

- Protecció contra despreniments de roques. 1996. 

- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

- Instruccció per la Recepció de Ciments, RC-03, aprovat per Reial Decret 1797/2003 de 26 de 

desembre. 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per Ordre 

de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
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SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes 

en vies fora de poblat. 

- Instrucció 8.1-IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999 

-  

SANEJAMENT I ABASTAMENT 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 

Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 

M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de 

la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

PINTURES 

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

 

EDIFICACIÓ 

- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel Ministeri 

de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

- Normes tecnològiques de l'edificació. 

 

SEGURETAT I SALUT 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 

temporals o móvils. 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi 

de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

 

 

GENERALS 

- Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de maig. 
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- Plec de clàusules administratives generals per la Contractació d’obres de l’Estat.Clàusules 7, 19 i 20.- 

Decret 3854/1970, del Ministeri d’Obres Públiques de 31 de Desembre de 1970, s’exceptua el que hagi 

sigut modificat per el reglament que és cita a continuació. 

 

- Reglament General de Contractació de l’Estat.- Decret 3410/1975, del Ministeri de Hisenda de 25 de 

Novembre de 1975. 

 

1.2 CONDICIONS GENERALS 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per 

les Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

1.2.1 Documents del Projecte 

 

El present  Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos;  

Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions Facultatives Generals i Particulars i, 

Document  núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests  documents és detallat a la Memòria. 

 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 

pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els 

amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes 

dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 

tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades 

contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents 

contractuals. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
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En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han 

prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions 

Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou 

definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

1.2.2 Direcció d’obra 

 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, 

podran ésser delegats al seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden 

exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emetin explícitament en ordre que consti en el 

corresponent “Llibre de Ordenances” d’Obra. 

 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la 

Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi 

pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 

ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar  Direcció d’Obra, les 

funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

 

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o entitat 

designada per l’esmentada Entitat. 

 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 

afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 

compliment de les condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 

modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 

deixin a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les 

condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 
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- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les 

propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels 

particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i 

ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i 

servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la 

direcció immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el 

personal, material de l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa en els 

documents del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, 

conforme a les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració  al Director per al normal 

compliment de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

1.2.3 Organització i Representació del Contractista. 

 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que 

compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant 

s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies 

d’elles per una mateixa persona. 

 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar 

com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es 

desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 

d’aquella. 

 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran 

de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, 

al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de 

qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la 

Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 
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El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que 

assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol 

modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre 

d’aquesta. 

 

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els 

detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre 

ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les 

obres. 

 

1.2.4 Documents a lliurar al Contractista. 

 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista 

poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 

 

1.2.4.1 Documents contractuals. 

 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i  les 

Administracions Públiques. 

 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és 

farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb 

els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present Plec. 

Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada documentació 

si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

 

1.2.4.2 Documents informatius 

 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència  s’exigeixi en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, 

estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que 

inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, 
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hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència 

en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 

 

1.2.5 Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec 

o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures 

necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per 

l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 

causar. 

 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds 

afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 

sent al seu compte els treballs necessaris. 

 

1.2.6 Obligacions i Drets del Contractista. 

 

1.2.6.1 Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

 
a) Projectar o autoritzar les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de 

l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, 

vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de 

seguretat i salut en el treballs. 

 
c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de 

l’obra. 
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d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 

intervencions dels subcontractistes. 

 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que 

s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 

prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les 

garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que 

es practiquin en el mateix. 

 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

 

h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 

definitiva. 

 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

1.2.6.2 Verificació dels documents del projecte. 

 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 

suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els 

aclariments pertinents. 

 

1.2.6.3 Pla de seguretat i salut. 

 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i 

Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa. 

 

1.2.6.4 Oficina en l’obra 

 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder 

estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la 

Direcció Facultativa: 
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- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements  que en el seu cas redacti la 

Direcció Facultativa. 

- La llicència d’Obres. 

- El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- El llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada 

per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

1.2.6.5 Presència del constructor a l’obra  

 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 

legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres, posant-se a 

la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les 

dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

1.2.6.6 Treballs no estipulats expressament. 

 

És obligatori del contracte executar quan sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 

encara quan no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense 

separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de 

possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

 

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de 

projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna 

unitat d’obra a més del 20 per 100 (%) o del total del pressupost en més d’un 10 per 100 (%). 

 

1.2.6.7 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 

 

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 

plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicara amb precisió per escrit el 

Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 

signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 
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Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el  

Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al 

Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 

 

1.2.6.8 Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 

 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 

Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la  Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de 

l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 

Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor 

podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la 

Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà 

obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

1.2.6.9 Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres 

 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància 

de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements. 

 

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article 

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 

 

 

1.2.6.10 Faltes del personal 

 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o 

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per 

que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb 

subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves 

obligacions com a Contractista general de l’obra. 
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1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

1.3.1 Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 

 

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular. 

 

1.3.2 Plànols 

 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les 

instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, 

lliurarà la Propietat al Contractista. 

 

1.3.3 Plànols complementaris. 

 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, 

necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. 

Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a 

trenta (30) dies. 

 

1.3.4 Interpretació dels plànols 

 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, 

abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin 

perfectament definits en els plànols. 

 

1.3.5 Confrontació de plànols i mides. 

 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin sigut 

facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes 

dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i 

serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 
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1.3.5.1 Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 

 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, 

haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit 

en aquests últims. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 

manifestament indispensables per portar a terme la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per 

ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar 

aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser executats 

com si haguessin estat complerts  i correctament especificats. 

 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el Director 

d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el 

Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

1.3.5.2 Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 

 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per 

determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particular fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 

 

 

1.4 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules 

Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte 

no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
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- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals 

de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 

taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra 

i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels 

corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 

unitaris contractats. 

 

1.5 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el 

terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les 

diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec 

del Contractista. 

 

 

1.6 MATERIALS 

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de 

l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà 

pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
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Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 

préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista 

tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin 

dret a un nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin 

per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 

que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 

quantitat com a la qualitat. 

 

 

1.7 DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 

provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els 

accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la 

Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 

totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

 

Aquestes obres seran d'abonament,  amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 

pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 

sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 

d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., 

necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i 

circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 

esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 

 

1.8 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com 

les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
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Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 

l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja 

l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar 

l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 

excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 

procedent de préstecs. 

 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que 

siguin susceptibles de ser reciclats. 

 

 

1.9 SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el 

"Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per 

a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja 

siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb 

aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 

60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

 

1.10 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE  LES OBRES 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà 

motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les 

Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments 

provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les 

despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 

consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el 

cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, 

aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en 

l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 
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1.11 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 

possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 

elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció 

referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones 

amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris 

esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts 

a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en 

cap moment objecte de reclamació. 

 

 

1.12 EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus 

o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 

Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans 

adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de 

qualsevol tipus. 

 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 

definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 

mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 

originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

 

1.13 DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 

mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 

instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 

assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions.  

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del 

Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
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1.14 MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa 

dels treballs. 

 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres 

de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o 

Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 

legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança 

contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 

 

 

1.15 CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que 

en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes 

de recepció. 

 

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició 

general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els 

esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins els límits que 

estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En cas del seu defecte aquest límit serà de 

l’un i mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució material del projecte base de licitació. En el cas de 

que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d’execució material abans esmentat. Si 

les despeses sobrepassen els esmentats límits, es procedirà de la forma següent: 

 

1. Es calcularà el percentatge de l’import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al 

total de despeses fins el moment en que s’arribi al límit establert en el plec de clàusules 

particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Clàusules Generals. 

 

2. De les despeses produïdes a partir del límit fixat es determinarà l’import que correspon a 

resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat per el percentatge calculat segons el 

paràgraf anterior serà per compte de la Propietat, per aquest import addicional s’inclou 

una previsió de cost en el Pressupost per a Coneixement de l’Administració. La resta de 

despeses seran a càrrec del Contractista. 

 

3. Les despeses a càrrec de la Propietat seran abonades per aquesta al Contractista, qui 

justificarà el previ abonament d’ells a qui correspongui. 
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 L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, siguin d’aplicació 

l’augment de contracta i la baixa de la licitació, si n’hi hagués. 

 

La Propietat podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a qui es refereixi 

la present clàusula, i li podrà retenir de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats no pagades 

en tant s’acrediti el seu abonament. 

 

En el supòsit de que en el plec de clàusules particulars s’indiqui que les despeses d’assaig i control de 

qualitat els contracta la Propietat, independentment del contracte d’obres, es suposarà que aquestes no 

s’inclouen a l’oferta del Contractista. 

 

1.15.1 Definició 

 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per 

proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin 

d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

 

1.15.2 Programa de Control de Qualitat. 

 

1.15.2.1 Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra. 

 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i realitzarà els 

assaigs, i en donarà facilitats necessàries. 

 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels 

mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 

 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 
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a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és 

rebutjat  

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, 

materials o unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats 

per la  Direcció d’Obra. 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

 

1.15.2.2 Procediments, Instruccions i Plànols. 

 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord 

amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan 

detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

 

1.15.2.3 Control de materials i serveis comprats. 

 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 

documentada i serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. 

 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord 

amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb 

els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

 

1.15.2.4 Maneig, emmagatzematge i transport. 

 

El Control de Qualitat a realitzar pel Contractista haurà de tenir en compte els procediments i 

instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del 

materials i components utilitzats en l’Obra. 

 

1.15.2.5 Processos especials. 

 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per 

personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, 

Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 
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El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

 

1.15.2.6 Inspecció d’obra per part del Contractista. 

 

El Contractista és responsable  de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per 

que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la 

Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de 

fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra. 

 

1.15.2.7 Gestió de la documentació. 

 

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 

s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el 

Programa de Control de Qualitat. 

 

1.15.2.8 Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.). 

 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.15.2., per cada 

activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 

 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les 

següents: 

 

- Recepció i emmagatzematge de materials. 

- Reblaniments i compactacions. 

- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic. 

- Formigons en General - Col·locació i cura 

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 

- Fabricació i transport de formigó. 

- Etc. 

 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin 

aplicables: 

 

- Descripció i objecte del Pla 
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- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat e identificació. 

 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat 

seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la 

activitat o fase d’obra. 

 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a 

utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en 

el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

 

1.15.3 Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 

 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència  de les obligacions que contrau en compliment 

dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del Contracte. 

 

1.15.4 Nivell de Control de Qualitat. 

 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a 

realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén 

que el número fixat d’assaigs és mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva 

freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus dels assaigs per tal d’aconseguir el control 

adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs 

addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 
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1.15.5 1.15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 

 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot 

l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

 

 

1.16 INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, 

desenvolupant  en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats 

quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme dintre 

del termini exigit en el Contracte. 

 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

 

1.16.1 Ordre dels treballs. 

 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en 

que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

 

 

1.17 MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I TERMINI 

 

1.17.1 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

 

Quan per motiu imprevist o per qualsevol accident, s’hagi d’ampliar el projecte, no s’interrompran els 

treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant és formula o 

tramita el Projecte Reformat. 

 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de les 

obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de 

caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual serà consignat en un pressupost 

addicional o abonat directament, d’acord amb el que es convingui. 
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1.17.2 Pròrroga per causa de força major. 

 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar 

les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible finalitzar-les en els terminis prefixats, es 

donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció 

d’Obra, Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix 

l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, 

raonat degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

 

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 

 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint com a 

causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i sol·licitar-

les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

1.18 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. 

 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit 

es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb 

l’especificat a l’article 11. 

 

1.18.1 Obres ocultes. 

 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els 

plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, 

lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest 

plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables 

per efectuar els amidaments. 

 

1.18.2  Treballs defectuosos. 

 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones 

generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels 

treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.  
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Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs 

que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de 

responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut 

valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en 

els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions 

preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la 

recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 

reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés 

justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 

el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

 

1.18.3 Vicis ocults. 

 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les 

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 

destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte 

de la circumstància a l'Enginyer Superior. 

 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; 

en cas contrari  a càrrec de la Propietat. 

1.19 PREUS UNITARIS 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 

prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del 

quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de 

patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en 

l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 

ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment 

necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
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Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una 

advertència a l'efecte. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 

conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 

necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 

consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.20 PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 

quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 

cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, 

a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

1.21 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

Neteja final de les obres. 
 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la 

neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 

magatzems, edificis, etc., que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de 

garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

 

Recepció de les obres 
 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 

practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat 

de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser 

rebudes, es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els 

desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 

efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per 

les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la 

legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació 
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elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de 

manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

 

Termini de garantia 
 

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest 

termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, 

balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 

obres auxiliars, etc.) 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut 

a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el 

termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

1.22 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i 

reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 

contracte (obra principal, balissatge, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà  pel que es disposa a la clàusula 22 del 

"Plec de Clàusules Administratives Generals". 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. 

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 

 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de 

robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les 

despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
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2.  MATERIALS BÀSICS. 

2.1 Aspectes generals. 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 

hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 

suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva 

classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 

2.2 Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 

2.2.1  Consideracions generals. 
 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 

productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre 

matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o 

dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de 

l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 

10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i 

especificacions del PG3. 

En el cas d’utilització sòl tipus E2, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 

• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

• Equivalent de sorra més gran de 30. 

• L’índex de plasticitat serà zero. 

• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 

fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

 

2.2.2 Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l’establerta als plànols de projecte, 

essent les condicions dels materials les següents: 

En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el trasdós d'estreps 

d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta 

del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 

4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de 

llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del 

ferm. 

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

 36 

disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el trasdós es realitzaran amb sòl tipus 

E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al 

projecte. 

Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les 

condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta o 

tauler de l’estructura soterrada. 

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres de 

passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, i 

com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 

 

2.2.3 Materials per a rebliments en "murs verds". 
Per al rebliment del "murs verds" s'utilitzaran els següents tipus de materials: 

a.- Per a la zona interior del mur material de granulometria preferiblement gruixuda, amb un percentatge 

de fins (menor de 80 micres) inferior al 10% i una mida màxima de 250 mm. 

b.- Per a la zona superficial del mur, en uns 30-40 cm d'amidats perpendicularment a la superfície del 

parament vist, material més fi amb un 70% com a mínim de materials de granulometria inferior a 2 mm 

que retingui la humitat per a afavorir la vegetació. Es considera imprescindible la utilització en aquesta 

zona de terra vegetal. 

c.- Superficialment es col·locaran 20 cm de terra vegetal. 

La utilització del material provinent de préstecs haurà d'ésser autoritzada prèviament per la Direcció de 

l'Obra, tenint en compte que hauran d'aprofitar-se al màxim els productes provinents de les excavacions 

de la pròpia obra. 

 
2.3. Materials per a ferms. 
 
2.3.1 Tot-u artificial. 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les especificacions 

d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 

 

2.3.2 Sòl ciment i grava ciment. 
Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per la utilització en capes estructurals 

de ferms i reblerts de trasdós d’obres de fàbrica. 

Les especificacions tècniques a complir seran les especificades al article 513 de l’O.C. 10/2002. 

 

2.3.3 Mescles bituminoses en calent. 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 

amb les següents prescripcions particulars. 
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Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 

contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 

mescles bituminoses. 

A les comarques de Lleida, i prèvia autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emparar-se 

àrids poligènics. 

 

2.3.3.a.- Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

 

Els lligants a emprar compliran serà: 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70: 

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25º (NLT-124/84) ............................................................................................. 6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84) ....................................................................................... -0.7 - +1 

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ............................................................. 48ºC - 57ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ................................................................................... <=-8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................................ >=90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) .................................................................................... 99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ............................................................................<=0,2% 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) ............................................................................... >=235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ................................................................................... >=1,00 

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ................................................................................... >=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015) ..................................................................................... <4,5% 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84) ...........................................................................................<=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ................................................... >= 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ..................................................<=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................................ >=50 cm 

BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polímers: 

Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 

característiques: 

. Penetració (NLT 124/84)........................................55-70 

. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................ <-15 ºC 
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. Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………...........>65 ºC 

. Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC...............................>30 cm 

. Flotador 60ºC.........................................................>2000 

. Estabilitat emmagatzematge 

- Diferencia A i B.......................................................<5 ºC 

- Diferencia penetració ...............................................<10 

. Recuperació elàstica a 25 ºC....................................>70 

. Contingut aigua..................................................... <0,2% 

.Densitat relativa 25ºC/25ºC.......................................>1,0 

. Residu pel·lícula fina. 

- Variació de massa................................................ <1,0% 

- Penetració (25ºC, 100g, 5s) ................................. >65% 

. Variació A i B......................................................... -4+10 

. Ductilitat (5ºC, 5cm/min)......................................>15 cm 

A les següents mescles 

- Mescles poroses en tots els casos. 

- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. el lligant a 

utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment. 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 

característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 

Direcció d'Obra. 

 

2.3.3.b.- Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 

pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 

358/87 no serà inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat i l’índex de 

llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció de la categoria del trànsit. 

 

2.3.3.c.- Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 

mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 

mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per 

T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar 

sorres naturals. 
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Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 

les condicions del granulat gruixut. L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta 

cinc (65) per a les sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

 

2.3.3.d.- Filler. 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 

d’aportació serà inferior al 50%. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

Tamís UNE  % Passa 

0.63 mm  100 

0.32 mm  95-100 

0.16 mm  90-100 

0.080 mm  70-100 

En cas d’emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per pent 

(3%), i autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 

 

2.3.3.e.- Tipus i composició de la mescla. 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 

especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 

- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 

- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 

- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

 

2.3.4 Regs d'adherència. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

regs d’adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents prescripcions 

particulars. 

 

2.3.4.a.- Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, una 

emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte 

que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. 

Per a microaglomerat en capa de trànsit s’utilitzarà una emulsió tipus ECR-1-m 

 

2.3.4.b.- Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el 

Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

 

2.3.5 Granulats per a regs d'emprimació. 
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El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 

dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 

 

2.3.6 Emulsions bituminoses. 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

 
2.3.7 Reg de curat. 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

 
2.4 Beurades, morters i formigons. 
 
2.4.1 Aigua per a beurades, morters i formigons. 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a 

la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 

mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 

2.4.2 Granulats per a morters i formigons. 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 

d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 

l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 

Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, 

del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es 

podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 

2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 

 

2.4.3 Ciments. 
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El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 1797/2003 de 26 de desembre 

pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 

Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 

homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 

recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels assaigs 

de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que 

corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-03 

per als ciments sense marca de qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 

tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

 

2.4.4 Additius per a beurades, morters i formigons. 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 

les instruccions EHE-98. Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes 

condicions que les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 

2.4.5 Beurades per a injecció de beines de pretesat. 
Les característiques de les beurades d’injecció de les beines de pretesat s’ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció EHE-98. 

 

2.4.6 Morters sense retracció. 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 

ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que 

li confereixen: 

- curt temps d'adormiment. 

- alta resistència a curt termini. 

- retracció compensada. 

- gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

Expansió a 28 dies ..............................................................................................................0,05 %. 

Resistència a compressió a 24 h................................................................................ 200 kg/cm2. 

Resistència a compressió a 28 d................................................................................ 450 kg/cm2. 

Mòdul d’elasticitat a 28 d......................................................................................300.000 kg/cm2. 

Adherència al formigó a 28 d........................................................................................ 30 kg/cm2. 
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Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 

aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 

 

2.4.7 Formigons. 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s’estableixen els següents tipus 

de formigons: 

 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²). 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 

N/mm²). 

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a 

mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²). 

A més a més de l'EHE-98 I RC-03 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 

cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció 

de fer servir el Contractista. 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 

característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se 

a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran 

sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra. 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 

Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 

s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 

barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 

defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 

podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 

transport i posada en obra. 

 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 

es realitzaran als següents nivells: 
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Formigons tipus A Nivell reduït 

Formigons tipus B Nivell normal 

Formigons tipus C Nivell intens 

 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; 

sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, 

tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); 

magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i 

qualitat, etc.). 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment, 

additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i 

amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a 

la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 

corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 

2.5 Acers. 
 
2.5.1  Armadures passives. 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-98. 

Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols.  

 

2.5.1.a.- Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que especifica 

la Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de barres 

mitjançant maniguets. 

Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. Els 

accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. 

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles 
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femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau 

dinamomètrica manual o hidràulica. 

 
2.5.2 Acer laminat per a estructures metàl·liques. 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o tubs que 

corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 

Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que 

s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les Normes 

UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 

Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i 

característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per 

quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-ne 

un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 

Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La fletxa 

serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 

Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE 

36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-

73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 

El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de 

mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les 

característiques exigides als citats productes. 

Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a 

una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis. 

 

2.5.3 Acers inoxidables per a aparells de recolzament. 
Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o F.8403 

definits a la Norma UNE 36257-74. 

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 del PG3. 

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3. 

Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver estat 

sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un tractament de 

recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 7262 i UNE 

7290. 
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2.5.4 Galvanitzats. 
- Definició. 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 

protegeix de l'oxidació. 

- Tipus de galvanitzat. 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 

(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 

dipositat per unitat de superfície. S’emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 

correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà 

menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa 

de zenc dipositat per unitat de superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 

seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

- Execució del galvanitzat. 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques del 

qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 

deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 

característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 

- Aspecte. 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 

capa de zenc. 

A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 

que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

- Adherència. 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 

d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 

galvanitzats". 

- Massa de zenc per unitat de superfície. 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 

unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 

- Continuïtat del revestiment de zenc. 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 

apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa 

la peça a cinc (5) immersions. 

- Gruix i densitat del revestiment. 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 
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8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. La densitat del metall dipositat no serà 

inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 

 
2.6 Materials per drenatge. 
 
2.6.1 Tubs i canonades. 
 
2.6.1.a.- Tubs de P.V.C. 

Els tubs de PVC s’elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 

suspensió i mescla posterior estensionada. 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 

DIN-16930. 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 

atacables per rosegadors. 

 

2.6.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 

normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 

perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

 
- Materials 
S’utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur  menys de 

l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir  altres components 

tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 

l'obra seran els de la taula següent: 
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- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec 

de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està 

perforada a l'objecte de permetre el pas de l’aigua a l'interior del tub. La banda s’enrotlla de forma 

helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de 

fixar el diàmetre, efectua l’encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que 

actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 

acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). En la seva configuració final la canonada és nervada 

exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se un alt moment d’inèrcia. 

- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 

exposades anteriorment. 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 

col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

 

 

- Instal·lació en rasa 
a) Amb trànsit de vehicles 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 

adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran embolicats en geotèxtil adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 

b) Sense trànsit de vehicles 
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- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 

serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del 

projectista. 

c) Rebliment 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 

generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 

dimensionament) 

 

2.6.1.c.- Tubs de formigó. 

Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb 

una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 

principal del tub. 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 

més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva 

durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 

superficials en forma de teranyines irregulars. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que aparegués a la 

superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 

ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es 

mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 

impermeabilitat i càrrega de trencament. 

 

 

 

 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
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Per a determinar la qualitat s’assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels 

tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre 

de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

 

2.6.1.d.- Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 

Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del PG-3. 

En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article específic d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

 

2.6.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
2.6.2.a.- Drens subterranis. 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 

d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 

P.V.C. 

 

2.6.2.b.- Material granular en capes filtrants. 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d'obres de fàbrica o qualsevol 

altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de 

pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries 

estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3. 
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2.7.- Pintures. 
 
2.7.1.- Pintures per a perfils metàl·lics. 
 
2.7.1.a.- Definició. 

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes superposades 

de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons 

s'especifica al present plec de condicions. 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que desitgi 

emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 

 

2.7.1.b.- Condicions generals. 

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en 

aquesta unitat d'obra: 

- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com 

l'anomenat sistema es determini. 

- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

- El subministrament de materials. 

- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, abocat i 

aplicació d'aquestes. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

2.7.1.c.- Condicions particulars. 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial moderada. 

 

2.7.1.d.- Qualitat de l'aplicació de la pintura. 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu, 

absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que haurà 

d'acomplir els següents requisits: 

- Comportament anticorrosiu: 

La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions indicades 

pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap 

punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per 

la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 

- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura. 

Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels 
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següents defectes que arribin o superin els graus següents: 

. Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 

. Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

. Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

. Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el grau 

indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície 

acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una superfície d'1 m2, fins i 

tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 

- Manteniment de les característiques estètiques: 

El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color de la 

capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició 

atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes 

característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de color que difereixin de 

l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de 

color entre dues zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 

 

2.7.1.e.- Idoneïtat. 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament a la 

seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment 

Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
 

2.7.1.f.- Assaigs. 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 

- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig d'adherència 

mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena de 48 

hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8 hores de 

duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases 

idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase 

complementària. 

Cada fase es composa de: 

- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

- 60 minuts d'exposició al fred. 

- 60 minuts d'exposició al calor humit. 

- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 

- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 
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- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 

- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM G-53-

84. 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els 

trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats 

en angle de 15 a 30° amb la vertical. 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites. 

- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 

- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% d'humitat 

relativa. 

- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% d'humitat 

relativa), durant 48 hores. 

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en aspa a 

la cara objecte de l'assaig. 

 

2.7.1.g.- Durada dels assaigs. 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 

moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 

 

2.7.1.h.- Requisits de conformitat. 

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció de les 

pintures d'alt contingut en zenc. 

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o enguixats, així 

com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació de color 

no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original (INTA 

160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat 

superficial, segons INTA 160.302). 

A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts d'òxid o 

butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. A la zona de l'aspa, 

la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, sempre que l'adherència de la 

pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, de 

manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 

 

 

2.7.1.i.- Identificació de les pintures. 
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La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del contractista 

mitjançant la realització dels assaigs de: 

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

- Contingut en pigments (INTS 160.253). 

- Contingut en cendres (NF-T30-603). 

- Temps d'assecat (INTA 160.229). 

- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 

- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició indispensable per 

a iniciar l'aplicació de pintura. 

 

2.7.1.j.- Control de qualitat. 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, efectuant 

com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a 

la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades: 

- Lloc i data de la presa. 

- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en 

presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués contestació 

dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una 

substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les 

dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la 

pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació 
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s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de 

recepció. 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del material o 

materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats. Si el 

Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a realitzar els 

assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva denominació. 

 

2.7.2.- Pintures per a elements de formigó. 
 
2.7.2.a.- Definicions. 

Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb 

pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 

Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 

Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 

 

2.7.2.b.- Característiques generals. 

Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures i amb 

gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 

Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la qual 

cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 

 

2.7.2.c.- Envasat. 

El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 

- Instruccions d'ús. 

- Proporció de la mescla. 

- Permanència vàlida de la mescla. 

- Temperatura mínima d'aplicació. 

- Temps d'assecat. 

- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 

- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 

- Segell del fabricant. 

 

2.7.2.d.- Transport i emmagatzematge. 

Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una vida útil 

limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 

 

2.7.2.e.- Limitacions d’utilització. 

El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la seva 

manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l'acabat. Pel 
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seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja que costa 

molt eliminar les taques per rentat. No s'utilitza mai sobre parets de guix. Presenta moltes dificultats 

l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons pastel. 

 

2.7.2.f.- Utilització. 

Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre 

soluble). Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 

Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra 

possibles esquitxos. S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director 

d'Obra, fos necessari pintar tota l’estructurat. 

 

2.8.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
2.8.1.- Marques vials. 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 

l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 

Prescripcions Tècniques Particulars següents: 

a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica a l’aigua, 

pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons s’indiqui en la documentació del 

projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de 

dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats 

hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 4<FD<9 

Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 

b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 

l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a 

l’esmentat assaig. 

c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document 

acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai 

Econòmic Europeu). 

Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per GISA. 

 

2.8.1.a.- Autorització d’ús. 

El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la data 

de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades per al 

subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials 

donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 

tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les 

dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

 56 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la fitxa 

tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un 

altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar 

- pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la marca 

“N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris 

Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 

Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests 

assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control 

de qualitat. 

 

2.8.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 

d’aplicació en fred. 

Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un mateix lot 

de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre d’envasos. Si a 

l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un 

nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent: 

 
 

Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica la 

norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 
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Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, 

que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 

Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 

informació: 

- Data de la presa de mostres. 

- Localització de l’aplec. 

- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 

- Nom del fabricant. 

- Identificació del producte. 

- Número de lot. 

- Data límit d’ús. 

- Instruccions d’ús. 

- Condicions d’envasat. 

- Condicions reals d’emmagatzematge. 

- Informació sobre seguretat i salut. 

- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 

- Procediment emprat per la presa de mostres. 

- Data de fabricació del producte. 

 

2.8.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 

Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 

intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà el 

mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà S = 

(M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un 

quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra serà d’un 

quilo i mig (1,5 kg). 

 

2.8.1.a.3.- Assaigs d’identificació. 

El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació en 

fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” mostres, mitjançant els 

assaigs de: 
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Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra 

guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el 

subministrament per el proveïdor proposat. 

Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs 

d’identificació. 
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Amb les 

mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar: 
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2.8.1.a.4.- Informe del laboratori. 

Contindrà: 

- Tipus i identificació de la mostra assajada. 

- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 

- Resultats de l’assaig. 

- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 

- Data de l’assaig. 

- Declaració del producte pel seu fabricant: 

- Nom del fabricant. 

- Nom comercial del producte. 

- Naturalesa del producte. 

- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 

- Ús recomanat. 

- Característiques quantitatives: 

- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 

- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 

- Densitat relativa. 

- Temps de secat. 

- Consistència Krebs. 

- Color. 

- Factor de luminància. 

- Matèria no volàtil. 

- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 

- Dissolvent d’extracció, si s’escau. 

 

2.8.1.a.5.- Etiquetat dels envasos. 

Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació 

següent: 

- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 

- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne. 

- Identificació del producte i del fabricant. 

- Número de lot i data de fabricació. 

- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 

- Massa neta continguda. 

- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 

 

2.8.1.a.6.- Condicions d’acceptació d’ús. 
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S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes les 

condicions abans esmentades. 

Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 

control de qualitat. 

 

2.8.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 

 

2.8.1.b.1.- Senyalització dels trams d’obra. 

Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un 

senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques metàl·liques 

per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, 

en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es 

col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor permés a la carretera fins 

a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà 

el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la 

mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 

Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb 

reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 

mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat pel 

trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 

El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers no 

podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkietalkies o alguna altra 

manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall. 

Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 

sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les ratlles a 

l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap 

carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar 

les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o 

cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora 

d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les 

característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets. 

 

2.8.1.b.2.- Proteccions personals. 

Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. A 

més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. La màquina aplicadora i el 

furgó portaran al darrera un panell reflectant amb fletxa orientadora cap al carril lliure, i llums destellants 

de color taronja. 
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Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 

especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit vessar-

los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 

 

2.8.2.- Senyalització vertical. 
 
2.8.2.a.- Senyalització vertical de codi. 

S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 

- advertència de perill (tipus P) 

- reglamentació (tipus R) 

- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 

Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a l'Article 

701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 

 

2.8.2.a.1.- Material de substrat. 

El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma UNE 

36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un gruix per 

cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les 

dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer 

tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 

 

2.8.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 

Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró CIE 

D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels 

polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de luminància seran ens els 

marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
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Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit per a 

les retrorreflectants, seran les de la taula: 

 

El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del blanc, 

haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la 

publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A. 
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2.8.2.a.3.- Admissió d’ús de senyals. 

Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 

Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans d’admetre 

llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
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Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 

pressupost de control de qualitat. 

 

2.8.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
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Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. Les 

provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades d’humitat 

(50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 

2.8.2.a.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 

Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser 

superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja 

obtinguda. 

Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no variarà 

del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al nominal. 

Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la 

norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 

 

2.8.2.a.3.1.2 Resistència a l’impacte. 

A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 500 g 

caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà produir-se 

cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al coeficient de 

retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 

 

2.8.2.a.3.1.3 Resistència a la calor. 

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 

(71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 

La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes 

mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat. 

 

2.8.2.a.3.1.4 Adherència al substrat. 

Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 

paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material 

retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de la 

fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en 

direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no 

s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 

 

2.8.2.a.3.1.5 Resistència al fred. 

La proveta serà mantinguda dins d’un criòstat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-

35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. La resistència serà bona si, a la 

vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 

 

2.8.2.a.3.1.6 Resistència a l’humitat. 
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La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 

hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient.  

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 

 

2.8.2.a.3.1.7 Resistència a la boira salina. 

La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 durant 

dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). Després 

d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les coordenades 

cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i el coeficient de 

retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser 

inferior als valors prescrits a las taula. 

 

2.8.2.a.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un assaig 

d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que 

s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i 

temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de panell negre de 

(50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però 

solament durant 400 hores. 

Al cap d’aquests temps: 

- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 0,2º o de 0,33º 

serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 

- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals marcats a la taula 

pels seus vèrtex; 

- els valors del factor de luminància (β) compliran lo marcat a la taula; 

- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 

 

2.8.2.a.3.2.- Contingut de l’Informe. 

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de 

l’Obra, on farà constar: 

- Data de realització dels assaigs. 

- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 

- Nom del fabricant dels senyals. 

- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 

- Data de fabricació dels senyals. 

- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 

- Naturalesa del substrat. 

- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 

- Dimensions de la mostra. 
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- Nombre de senyals avaluades. 

- Nombre de provetes assajades. 

- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 

- Referència a la norma UNE 135 330. 

 

2.8.2.a.3.3.- Altres exigències. 

Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre vint-

i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada per 

estampat o embotiment. L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 

N/mm2). 

 

2.8.2.a.3.4.- Etiquetat i marcat. 

Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i 

duradera amb tota la informació següent: 

- Marca CE (“N” d’AENOR). 

- Número i data de la norma EN de conformitat. 

- Classificació del producte. 

- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 

- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 

- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 

 

2.8.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 

 

2.8.2.b.1.- Àmbit d'aplicació. 

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
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També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries 

abans esmentades. També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els 

plafons seran amb lamel·les. 

 

2.8.2.b.2.- Normativa. 

Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les 

normes següents: 

- EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 

- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. 

- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, carteles y 

paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo. 

- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por extrusión. 

Fabricación. Características y métodos de ensayo. 

- UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos en servicio. 

Características y métodos de ensayo. 

- Norma 8.1.IC Señalización Vertical. 

- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de Catalunya de 5/8/82. 

- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las 

carreteras. 

- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de redacció. 

- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés d’aprovació. 
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2.8.2.b.3.- Panells. 

Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També seran 

admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior. 

La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els panells 

de plaques i els de lamel·les. Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de 

pòrtics i banderoles. També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran 

de plaques. El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 

mm els panells seran d’un únic mòdul. 

Els panells seran dels cinc tipus següents: 

a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 

l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara 

posterior de la placa. 

b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també 

d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral. 

d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 

e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà 

aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions. Els 

tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els tipus c i 

d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i opcionalment per a 

interurbana. 

En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del plec 

o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 

Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 

Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització urbana 

segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per a la 

senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 

Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim de 

15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les 

lamel·les. 

El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al suport. 

La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents assaig i 

certificats. 

La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 

aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà admès 

el xerografiat. 

Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les 
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dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de 

retolació de 40 mm d’alçada. 

El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte als 

plegaments. 

Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 

 

Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 

Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 

2100 2250 2400 2550 2850 3000 

 

com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 

 

2.8.2.b.4.- Suports 

 

2.8.2.b.4.1.- Suports de rètols. 

Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 

banderoles. Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges 

que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 

Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 

telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 

tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi 

la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim 

de 50 μ color gris RAL 9006. 

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 

segons el següents valors: 

 

Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 

Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 

 

(*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient 

d’1,25. 

 

Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de 

majoració: 

- Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 

- Vent 1,50 

- Acció tèrmica 1.33 

Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 

mínim de 3,5 mm. 
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Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o identificació 

del fabricant. El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta 

taula per a les condicions definitives d'implantació. 

Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. Es 

disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un únic 

suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un de central 

i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 

 

2.8.2.b.4.2.- Suports per pòrtics i banderoles. 

Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma UNE EN 

10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També seran admesos altres 

aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 

 

2.8.2.b.5.- Sistemes de fixació. 

 

2.8.2.b.5.1.- Característiques generals. 

En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3, 

referent als elements de sustentació i ancoratges. 

La cargoleria utilitzada haurà de ser antivandàlica, amb sistemes tipus “allen” modificats. Seran admesos 

aquells sistemes que sent tipus “allen”, amb una clau d’aquest tipus convencional no es pugui extreure. 

D’aquestes especificacions no son d’aplicació a la base d’ancoratge. 

 

2.8.2.b.5.2.- Suports tipus tubulars prismàtics. 

La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 

disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm i 

seran d'acer galvanitzat. 
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La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues peces. 

Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98. 

El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes de 

vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els corresponents 

certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 

Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 

extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. Les 

abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots els 

cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 

L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues especificades 

en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi lliscament entre ells i el 

suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de 

base d’ancoratge i d’abraçadores. 

Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells oberts 

entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells tancats 

aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 

Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa d’alumini 

o ABS. 

2.8.2.b.5.3.- Pòrtics i banderoles. 

La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de planxes d’alumini 

i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 

 

2.8.2.b.6.- Fonament. 

Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix als 

capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons. El fonament disposarà d’un mínim de quatre (4) 

perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 

Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de 

formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 

 

2.8.2.b.7.- Materials retroreflectants. 

Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a 

l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 

 

2.8.2.b.8.- Assaigs. 

El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 

corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització d’assaigs 

per poder determinar i contrastar les característiques tècniques. 

El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec i 

l’EHE-98. 
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L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho 

estimi més convenient. 

Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 

Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i 

número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 

 

2.8.2.b.9.- Altres especificacions dels materials. 

Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran admesos 

altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 

Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents 

certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa 

realitzarà l’informe corresponent per l’aprovació per part de GISA. 

 

2.8.2.c.- Seguretat i senyalització de les obres. 

Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i salut 

seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 

 

2.8.2.c.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 

- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels fonaments. 

- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals als 

fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals col·locats 

mentre s’endureix el formigó. 

- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 

Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) metres) 

per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada 

sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els 

d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es 

treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament. També 

son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap mitjà de 

comunicació. 

En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 

 

2.8.2.c.2.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 

- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 

- Un camió per endur-se les terres excavades. 

- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 

- Un camió – grua de gros tonatge. 
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Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques 

permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la 

calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una 

llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres. Però per col·locar la 

banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada de la calçada, que tindrà de 

tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant 

les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos 

d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s’enceti 

aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha possibilitat 

de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres abans de l’indret de 

col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses 

destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, 

un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada. 

 

 

 

 

2.8.2.c.3.- Proteccions del personal. 

El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà 

d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà 

armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o 

assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i 

que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 

 

2.8.3.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble onda, han de 

complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. L’acer emprat serà de les 

característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 235 JR, de gruix nominal tres 

mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per assegurar l’aptitud al 

galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 

 

Si ≤ 0,03% i Si+2,5*P ≤ 0,09% 

 

El galvanitzat en calent serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i haurà 

d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2)) per 

cada cara. 

 

2.8.3.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
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Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels països 

membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a l’obra. En 

cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les característiques dels 

materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no 

quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

 

2.8.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 

De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números aleatoris, el 

Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb una bàscula 

d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del pes mig i la 

desviació típica de la mostra dels pesos 

x = Σxi / n s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 

amb n=25. 

Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el fabricant 

proposat.  

 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre estimador 

Q = (x – P)/s 

Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 

 

2.8.3.c.- Gruix de galvanitzat. 

De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, se’n 

prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat segons 

normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 

El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com 

butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni 

acumulacions de zenc. 

Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 15%. 

Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos 

restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el subministrament. 

 

2.8.3.d.- Cargoleria. 
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De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada tipus a 

cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: 

Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com 

defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats. 

Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: 

si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al 

descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 

Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de 

recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 501. Es 

consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35μm. 

Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el 

fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el nombre 

de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la segona mostra, 

de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a 

les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, 

s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 

 

2.8.3.e.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un 

Informe on faci constar: 

- Data dels assaigs. 

- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 

- Elecció de les mostres de peces. 

- Certificat amb els resultats dels assaigs. 

2.8.3.f.- Altres materials. 

Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en bigues 

de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a obres de fàbrica, 

serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els 

elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 

 

2.8.4.- Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
 
2.8.4.a.- Classificació. 

D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
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2.8.4.b.- Materials. 

Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
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desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). Els captafars a col·locar tindran un mínim de 

quatre cares retrorreflectants de color blanc i seran del tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de 

dimensions en planta (les que s’hagin triat pel projecte) i de 20 mm de gruix. Disposaran de la marca “N” 

d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

 

2.8.4.b.1.- Etiquetat i marcat. 

Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 

- Número i any de la Norma EN 1463-1. 

- Nom o marca comercial del fabricant. 

- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 

- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 

 

2.8.4.b.2.- Autorització d’ús. 

Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai Econòmic 

Europeu podran emprar-se sense altres exigències. 

Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a emprar i 

seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, segons sigui el tipus i 

classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del 

Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. Si el resultat dels assaigs fora 

satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas contrari serà refusat. 

 

2.8.4.c.- Seguretat i senyalització de les obres 

Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris 

(replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) poden fer-se 

des de fora de la calçada. 

 

2.8.4.c.1.- Senyalització d’obres. 

Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre ells i 

sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es posarà un senyal d’obres, i es 

limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de carretera. 

En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la velocitat permesa. 

 

2.8.4.c.2.- Proteccions personals. 

Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú. 

 

2.8.5.- Abalisament 
 
2.8.5.a.- Materials 
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Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 

desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 

A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de 

substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a 

l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als pannells direccionals, xapes conformades 

d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals retrorreflectants; i als 

captafars retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol esmentat del 

PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a les lames de cartells de 

senyalització vertical. 

 

2.8.5.a.1.- Fites d’aresta. 

 

2.8.5.a.1.1.- Pal blanc. 
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2.8.5.a.1.2.- Franja negra 

Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l’extrem superior del pal, tret dels casos en que hi 

hagin dispositius retrorreflectants sobre la franja negra, en què anirà a 80 mm. Podrà ser una làmina de 

material vinílic pigmentat, i haurà de ser flexible, opaca i resistent, sense butllofes, esquerdes, escates ni 

laminacions. 

Haurà de presentar les característiques següents: 
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2.8.5.a.2.- Materials retrorreflectants. 

Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 mm en vertical; a la 

vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de φ 60 mm disposats en vertical amb 90 mm o 150 mm 

de separació entre centres, segons que les fites siguin del tipus I o II, respectivament. A les fites de tipus 

III, els colors ja esmentats per als altres tipus, i rectangles de 95+75 mm. Seran làmines formades per 

microesferes de vidre, amb la composició definida pels elements del nivell 2 a la norma UNE 135 330. 

 

Hauran de presentar les característiques següents: 
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2.8.5.a.3.- Fites de vèrtex. 

Els materials seran plàstics polimèrics compatibles entre ells, i les parts retrorreflectants tindran 

adherides làmines de nivell de reflectància R2. 

Les característiques seran les de la taula següent. 
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2.8.5.a.4.- Balisa cilíndrica. 
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El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, taronja, groc o 

blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, i de nivell de 

retrorreflectància 2, com a mínim. 

Compliran les exigències següents: 
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2.8.5.b.- Etiquetat i marcat. 

 

2.8.5.b.1.- Fites de vèrtex. 

Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents: 

- Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm. 

- Data de fabricació (mes i any). 

- Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint centímetres (20 cm). 

 

2.8.5.b.2.- Balises cilíndriques. 

Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 

- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 

- Data de fabricació (mes – any). 

 

2.8.5.b.3.- Condicions d’admissió a l’ús. 

Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca “N” 

d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, s’admetrà el 

seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres representatives dels 

elements d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada per un nombre d’elements que, per a cada 

tipus, vindrà donat per la taula: 
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Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, i l’altra 

serà guardada per a contrassaigs, si fos el cas. S’admetrà el subministrament si l’Informe del laboratori 

assenyala la conformitat de les característiques de totes les provetes tretes de la mostra amb les abans 

esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el laboratori prepararà i 

assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de les característiques marrades. Si 

també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el subministrament. 

Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 

control de qualitat. 

 

2.8.5.c.- Seguretat i senyalització de les obres 

 

2.8.5.c.1.- Senyalització d’obres. 

 

Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 

Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 

Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i símbols. 

 

2.8.5.c.2.- Proteccions personals. 

Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta. 

 
2.9.- Materials diversos. 
 
2.9.1.- Fustes per a encofrats. 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 

sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

 

2.9.2.- Materials per a "murs verds". 
Xarxa de subjecció: 
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Serà d'acer electrosoldat de 9 mm de diàmetre, en sentit transversal i de 6 i 10 mm de diàmetre en sentit 

longitudinal, que actua com a encofrat amuntegat per al muntatge. La cara exterior va plegada, formant 

un angle de 60º amb l'horitzontal. 

Per cada xarxa se col·locaran 6 ganxos de fixació de 10 mm per cada xarxa amb una longitud interior de 

660 mm i de longitud desenvolupada de 880 mm i extrems corbats a 180º. 

Geotèxtil d'armadura: 

Serà un geotèxtil anisòtrop de poliester no-teixit, consolidat mecànicament mitjançant punxonament amb 

alta relació càrrega-allargament. Inalterable a agents orgànics i químics i de afluència mínima. 

Las característiques d'aquest seran: 

. pes per unitat de superfície: p = 350 g/m² 

. càrrega de ruptura : f1 = 40 KN/m 

. càrrega de treball : f2 = 13 KN/m 

. amplada del rotlle: l = 5,2 m (instal·lada 5,0 m) 

. longitud del rotlle : L = 75 m 

. pes del rotlle : p = 140 kg. 

Geotèxtil de vegetació 

Serà un geotèxtil de poliester no-teixit consolidat mecànicament mitjançant punxonament sobre un teixit 

base de poliester amb una trama que permet la penetració de les arrels de les plantes que germinen en 

la seva superfície. 

Serà inalterable als raigs UV. 

Les característiques d'aquest seran : 

. pes per unitat de superfície : p = 160 g/m² 

. càrrega de ruptura: f1= 13 KN/m 

. amplada del rotlle: l = 2,0 m. 

. longitud del rotlle : L = 50 m. 

. pes del rotlle : p = 18 kg. 

Hidrosembrat 

Se realitzarà a vàries capes fins aconseguir un gruix total d'1 cm o superior. 

Els següents components i quantitats han de formar part de la mescla d’hidrosembrat per m² de 

superfície vertical de MUR VERD. 

- Aigua 18 l/m² 

- Mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar, en quantitat d'1 kg/m² que inclogui: 

- Fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm. 

- Fertilitzants NPK d'alliberament lent. 

- Algues seques. 

- Micro i macronodriments. 

- Fixador - estabilitzador. 

- Compal amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 l/m² que 

afavoreixi la retenció d'humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades. 
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- Llavors de plantes herbàcies d'espais apropiats per a la precipitació mitja, temperatura i orientació del 

mur verd en quantitat de 30-40 g/m². 

- L’hidrosembrat s'ha de realitzar fora d'època estival excepte condicions meteorològiques favorables o 

regs 

 

2.9.3.- Grava-ciment per a trasdós d’estreps d’obres de fàbrica. 
 

2.9.3.a.- Definició 

S’anomena grava-ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment addicions que, 

convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de carreteres. 

 

2.9.3.b.- Materials 

 

2.9.3.b.1.- Ciment 

Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, siderúrgic, puzolànic, 

compost i ciments amb propietats addicionals. No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 

 

2.9.3.b.2.- Àrids 

 

2.9.3.b.2.1.- Condicions generals 

 

Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava natural. 

Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres materials 

estranys. 

 

2.9.3.b.2.2.- Composició granulomètrica 

La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el següent quadre: 

 
 

 

2.9.3.b.2.3.- Cares de fractura 
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Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de tràfic pesat o mig hauran de contenir, com a mínim, 

un cinquanta per cent (50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE, d’elements esmicolats que 

presentin dues (2) cares o més de fractura. 

 

2.9.3.b.2.4.- Qualitat 

El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-172, serà inferior 

a trenta (30) en àrids per a bases de tràfic pesat o mig, i inferior a trenta-cinc (35) en els casos restants. 

 

2.9.3.b.2.5.- Plasticitat 

Els àrids per a capes de base de tràfic pesat o mig seran no plàstics. 

En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les condicions següents: 

- Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25). 

- Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6). 

En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA > 30). 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i NLT- 

113/72. 

 

2.9.3.b.2.6.- Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 

No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, expressada en àcid 

tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma UNE-7082. 

La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la Norma UNE 

7133. 

La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma NLT-120/72, serà inferior al 

mig per cent (0,5%, en pes. 

 

2.9.3.b.2.7.- Aigua 

Serà d’aplicació tot el que estableix l’article 280 del PG3. 

 

2.9.3.b.2.8.- Addicions 

L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 

 

2.9.3.c.- Tipus i composició de la mescla. 

El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent (4%) en 

qualsevol cas. 

La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle i 

compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la Norma NLT-310/75, 

no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per centímetre quadrats (35 kgf/cm2) per a capes de base 

de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms força per centímetre quadrats (30 
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kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes resistències es refereixen al cas de que el ciment emprat sigui 

portland; quan s’utilitzi un altre tipus de ciment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el 

seu defecte, el Director, haurà d’indicar la resistència a exigir. 

 
2.9.4.- Tancaments i encintats. 
Fusta 

En tots els casos a utilitzar es tracta de fusta de pi, de gra fi o mig, de fibra recta, amb els anells de 

creixement molt marcats, amb un gruix de 1,5 a 3 mm, l’aspecte és de color groc pàl•lid a l’albeca i 

vermellós al duramen. 

Ha de tenir un tractament amb autoclau amb sals de coure, per tal de garantir la seva protecció als 

agents atmosfèrics i als atacs d’insectes o fongs. 

Densitat kg/dm3: 0,50 – 0,59 

Accessoris 

Les pletines, cargols i volanderes seran galvanitzats. 

Assaigs 

Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de l'obra, per assegurar-se la bona 

qualitat dels materials a emprar en les tanques de tancament. 

 

2.9.5.- Tubs de poliester reforçats amb fibra de vidre. 
Els tubs seran rectes i de secció circular, i els seus extrems estaran tallats perpendicularment a l’eix. La 

superfície interna serà llisa i estarà lliure de fissures, estries o irregularitats. 

Les dimensions del tub seran les indicades als plànols, admetent-se una tolerància de fabricació de +- 

1% del valor nominal pel que fa al diàmetre interior. Pel gruix del tub s’admet una tolerància de +10% del 

gruix nominal. 

Els tubs hauran de poder suportar abans de la ruptura cinc vegades la pressió nominal. La pressió de la 

proba serà dues vegades la nominal. 

El contingut de la fibra de vidre estarà comprès entre 20 i 70 +-5%. 

L’absorció d’aigua a 20ºC serà com a màxim de 1 mg/cm2. 

La duresa Barcol serà, com a mínim, el 80% del valor corresponent a la resina utilitzada perfectament 

curada. 

Tots els elements de la tuberia portaran, com a mínim, les marques distintives següents, realitzades per 

qualsevol procediment que garanteixi la seva duració permanent: 

- Marca de fàbrica 

- Diàmetre nominal 

- Dimensions i pes 

- Classe del tub, en funció de la seva rigidesa circunferencial específica. 

- Gruix de la paret 

- Marca d’identificació d’ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i modalitats de les 

proves d’entrega i recepció. 
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
3.1.- Treballs generals. 
 
3.1.1.- Replanteig. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 

l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l’execució de cap 

obra o part d’ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

 

L’aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 

responsabilitat d’aquest en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui el 

Director. 

 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 

tècnic especialitzat, i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 

materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 

esmentats tindran la qualificació adequada al grau d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 

cada una de les fases de replanteig d’acord amb les característiques de l’obra. 

 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 

l’assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d’execució de les obres interfereixin o 

entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 

sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 

necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció 

per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats 

anteriorment. 

 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 

punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 

que per necessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, el 

que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 

comprovació dels punts recuperats. 
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En el replantejat del camps de futbol es marcaren els vèrtex del camp així com els seus eixos principals i 

totes aquelles referències que es considerin necessàries. 

 

3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 

totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 

sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials 

a l’obra, etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 

lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 

 

GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d’obra civil i/o 

instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra definitiva 

o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l’acabament de la 

seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l’autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 

utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. GISA es reserva el dret que 

determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d’altres vies de comunicació construïdes per compte 

del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la 

realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, 

sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d’elements metàl·lics, 

mecànics, elèctrics, i d’altres equips d’instal·lació definitiva. 

 

3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de les obres auxiliars, necessàries 

per a l’execució de les obres definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d’obra les que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
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e) Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 

excepte si en el contracte d’adjudicació s’indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d’aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l’execució de l’obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives que, 

sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l’execució. 

de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 

manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars. 

 

3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, 

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 

així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar per l’execució de les obres, la relació de la qual 

figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d’estar 

disponibles a peu d’obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 

puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

 

L’equip quedarà adscrit a l’obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 

intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 

els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 

d’alterar el Programa de Treball. 

 

Si durant l’execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 

de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
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El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 

en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 

previsions. 

 

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses en els preus 

de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 

indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

 

3.2.- Moviment de terres. 
 
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 

brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

b) Execució de les obres. 

Aquesta unitat d’obra s’executarà amb subjecció a allò prescrit a l’Article 300 del PG-3. 

 

3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 

Aquest conjunt d’unitats d’obra s’executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

La profunditat d’enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota 

de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

 

3.2.1.b.- Escarificació i compactació. 

- Definició. 

La preparació de l’assentament del terraplè, consisteix en l’escarificació amb pues i la compactació 

prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l’escarificació la definirà en 

cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

- Execució de les obres. 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) 

de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

 

3.2.1.c.- Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta unitat d’obra s’executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

L’execució d’aquesta unitat inclou l’escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la 

compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 

esmentats. 
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3.2.1.d.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les quals 

se’ls hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 

d’adherència de les capes antigues amb les noves. La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a 

pressió. 

 

3.2.2.- Excavacions. 
 
3.2.2.a.- Consideració general. 

No s’autoritzarà l’execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 

topogràfiques precises. 

 

3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 

- Definició. 

Consisteix en l’excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 

obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 

 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d’aplegament o a l’abocador. 

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d’Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

- Execució de les obres. 

 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d'Obra un pla de 

treball en el que figurin les zones en que s’ha d’extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l’aplec. Un 

cop aprovat l’esmenta’t pla es començaran els treballs. En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no 

convertir-la en fang, per la qual cosa s’utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es 

podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 

 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 

pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, 

i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la 

seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l’emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers 

de 1,5 m d’alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d’obra, emmagatzematges de major 

alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

 

3.2.2.c.- Excavació en desmunt. 

- Definició. 
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Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa 

de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 

 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

 

- L’excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 

zones d’emplaçament d’obres de fàbrica fins a la cota d’esplanació general, banquetes pel recolzament 

dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou 

l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant 

martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 

excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s’hagi d’emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 

transport i descàrrega des de l’últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants) i a l’extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la 

seva superfície a allò indicat als plànols o per l’Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d’emmagatzematge i abocadors. 

- L’allisada dels talussos de l’excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d’accessos necessaris per a l’execució de les excavacions en desmunt. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

- Classificació. 

 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius 

o martells picadors o qualsevol combinació d’aquests sistemes. 

- Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, 

s’iniciaran les obres d’excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

- S’ha d’haver preparat i presentat a l`Enginyer Director, qui ho aprovarà si s’escau, un programa de 

desenvolupament dels treballs d’esplanació. En particular no s’autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i 

fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

- S’ha d’haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 

l’Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
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L’excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d’estar d’acord amb la informació continguda 

als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l’execució de 

cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d’excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), 

es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o 

E-3. 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d’estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 

raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 

excavacions d’acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d’aquesta unitat d’obra. Les 

excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 

eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d’un eixamplament posterior, aquest 

s’executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. Les excavacions en 

roca s’executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les 

excavacions presentin cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista adoptarà les mesures de 

correcció necessàries. Si calgués la utilització d’explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra 

el programa d’execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació. 

 

En la propala de programa, s’haurà d’especificar com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l’interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures. 

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d’excavació proposat en terrenys anàlegs 

als de l’obra. 

 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l’adequació del 

tipus d’explosius i dels detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de 

la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s’estableixin 

per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra. L’aprovació del Programa pel Director 

d’Obra no eximirà al Contractista de l’obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de 

seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l’obra o a tercers. 

L’aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista 

haurà de presentar a l’aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui 

objecte d’abonament. 

- Drenatge. 
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Les lleres d’aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 

L’esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 

connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 

provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s’executarà de manera que no es produeixin 

erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l’aprovació de l'Enginyer Director, 

davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 

definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al 

seu càrrec les despeses corresponents. 

 

- Toleràncies. 

Les toleràncies d’execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

- En les explanacions excavades en roca s’admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres 

entre cotes extremes de l’esplanació resultant; en aquest interval ha d’estar compresa la corresponent 

cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 

centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha d’ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació 

de bassals d’aigua, havent d’executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de 

l’excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

 

En les superfícies dels talussos d’excavació s’admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de 

fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades enterra 

s’admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a 

deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) 

centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 

sanejada. 

 

Aquestes toleràncies són d’execució, sense que les variacions siguin objecte d’abonament. 

- Esllavissaments. 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits 

en els plànols. 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 

Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 

emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 

- Pretall. 
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En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 

Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 

perjudicis al terreny immediat al que ha d’ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de 

forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb 

explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la 

voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 

pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

 

3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 

- Definició. 

S’entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 

l’excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 

excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s’hagi d’emmagatzemar diversos cops, així com la 

càrrega, transport i descàrrega des de l’últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas 

de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d’emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

- Classificació. 

 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

S’entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 

mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

- Execució de les obres. 

No s’autoritzarà l’execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 

vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 

fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
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suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, 

introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d’una amplada 

mínima d’un metre (1m). No s’aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no 

de l’excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l’estabilitat dels talussos de 

l’excavació. Els dispositius de travada de l’estrebada, hauran d’estar, a cada moment, perfectament 

col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 

assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. El Contractista pot, amb la conformitat expressa de 

l'Enginyer Director, prescindir de l’estrebada realitzant en el seu lloc, l’excavació de la rasa o pou amb els 

corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la 

qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d’aigua, pluja, etc., així 

com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 

tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s’han d’alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d’immediat, un cop 

l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 

com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 

davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 

afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. Les instal·lacions 

d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es puguin 

executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 

picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. Si fos necessària la utilització d'explosius el 

Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els 

corresponents assaigs, per a la seva aprovació. 

En la proposta del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 
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- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures. 

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 

de l'obra. 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 

les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o 

a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 

del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 

presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte 

d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 

regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 

excessivament prims. 

 

3.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 

- Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 

cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 

d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i 

compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials 

petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
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- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més 

a més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

- Execució de les obres. 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 

330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 

l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 

4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de 

l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat amb 

el conjunt del terraplè. 

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 

materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, 

de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa. 

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin 

en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins 

que l'esmentada tongada no estigui en condicions. 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 

d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 

Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que l'humitejament dels 

materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 

l'Assaig Proctor Modificat. Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del 

voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit 

els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

- Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Proctor Modificat. 
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- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 

Modificat. 

- La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Proctor Modificat 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

 

3.2.3.b.- Rebliments localitzats. 

- Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extradós 

d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de 

terraplens. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 

plec. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 

gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l’extradós, es procedirà al replè i compactació del 

terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest. 

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 

rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 

cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 

terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima 

densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 

que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 

formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 

fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa 

de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
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Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà 

per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 

manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 

 

3.2.4.- Acabats. 
 
3.2.4.a.- Allisada de talussos. 

- Definició. 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i 

capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

 

3.2.4.b.- Aportació i extensió de la terra vegetal. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

- La seva extensió i tractament. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s’assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali 

l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de 

sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes 

després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins 

una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 

 

3.2.5.- Obres diverses. 
 
3.2.5.a.- Camins d’accessos als talls. 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 

transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, 

manteniment i eliminació si cal dels camins. 

 

3.3.- Drenatge. 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

 115 

 
3.3.1.- Cunetes i baixants. 
 

3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 

- Definició. 

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 

plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400 del PG-3. 

A cunetes revestides s’emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 

- Execució de les obres. 

En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació de 

les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) 

amb la seva corresponent closa. 

 

3.3.1.b.- Baixants prefabricades. 

- Definició. 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament de les peces prefabricades. 

- La preparació del llit d’assentament per a rebre les peces. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 

- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 

La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 

Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 

conformar la transició de la baixant del talús. 

 

3.3.1.c.- Cunetes sense revestir. 

 

- Definició 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 

plànols. 

- Execució de les obres 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant tota 

la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat de les 

mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 

 

3.3.1.d.- Caz 
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- Definició 
En aquesta unitat d’obra queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament de les peces prefabricades 

- La preparació del llit d’assentament per a rebre les peces 

- La col·locació i nivellació de les peces 

- Connexions als altres elements de drenatge 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat. 

- Execució de les obres 
Els caz s’ajustaran als tipus i dimensions assenyalades als plànols. La superfície d’assentament haurà 

d’estar correctament anivellada i presentar un pendent uniforme. 

 

3.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 

3.3.2.a.- Pericons i pous. 

- Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 

maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 

seran els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

 

3.3.2.b.- Tubs d'acer corrugat. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

- El desviament de la llera, en cas de que sigui necessari, per a l'execució de l'obra de drenatge en la 

que s’empra el tub. 

- El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris que siguin necessaris. 

- L'estesa de la capa de recolzament. 

- L'estesa i compactació del rebliment. 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

 117 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Un cop realitzada l'excavació necessària es procedirà a l'estesa de la capa d'assentament del tub amb 

l'amplada i el gruix que s'indica al PG-3 o que, en el seu cas, indiqui l'Enginyer Director a la vista de les 

condicions de fonaments. 

El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es muntarà 

fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i compactació del replè 

lateral. 

Al rebliment lateral s'emprarà material seleccionat. 

La capa de recolzament i el rebliment tindran la geometria que a continuació es descriu: 

La capa de recolzament tindrà un ample total de dos (2) vegades el diàmetre del tub en el cas de que 

aquest s'hagi de col·locar sota un terraplè o en una rasa, i de tres (3) vegades el diàmetre del tub en el 

cas de que aquest s'hagi de col·locar sota un pedraplè o un rebliment tot-u. 

La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l'alçada del qual sigui el 

diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm.) i la base superior del qual sigui una vegada i mitja 

(1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota terraplè i de dues (2) vegades el 

diàmetre del tub en cas de que aquest es col·loqui sota un pedraplè, sota un rebliment tot-u o en una 

rasa. Els costats del trapezi tindran una inclinació de 1,5 : 1 (horitzontal/vertical). 

Si el tub està allotjat en una rasa les parets d’aquesta última limitaran lateralment el rebliment. 

Un cop col·locat el tub es procedirà, immediatament, a l'execució d'aletes, soleres i emmacat a fi i efecte 

de protegir a l'obra davant a possibles avingudes. 

 

3.3.2.c.- Claveguerons de formigó. 

- Definició. 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 

ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 

S’inclou en aquesta unitat d’obra: 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

- L’excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó 

i plànols. 

- El transport a abocador dels productes d’excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 

estrebades necessàries. 

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l’entrada i sortida dels claveguerons, si s’hagués d'adoptar 

aquest dispositiu en lloc d’embocadura amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 

baixants. 

- El rebliment amb material producte de l’excavació. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Un cop realitzada l’excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 

formigó. 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 

qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l’encast 

definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per 

metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 

d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements. 

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 

obres. 

 

3.3.2.d.- Brocs 

- Definició 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les 

obres de drenatge i/o col·lectors. 

En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 

- L’excavació necessària. 

- El subministrament i col·locació dels materials (formigons, acer,...) 

- L’encofrat i desencofrat 

- L’adequació del terreny entorn el broc 

- La realització de l’emmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 

resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 

execució d’aquesta unitat. 

- Execució de les obres 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els 

plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 

 

3.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
3.3.3.a.- Drens subterranis. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 

- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
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- L'estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant. 

- La col·locació del dren. 

- El subministrament i col·locació del material filtrant. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 

el particular, assenyali l'Enginyer Director. 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó tipus 

HM-15. 

El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la 

generatriu superior del tub. 

Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues 

de trànsit. 

La longitud mínima d'encavalcament del geotèxtil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir 

tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotèxtil sobre la grava filtrant. 

3.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 

necessàries. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 

L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò 

que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 

manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 

s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre 

esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 

replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent 

(2%) i el cinc per cent (5%). 
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Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes 

amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 

compactació de terres. 

 

3.3.4.- Desguassos 
En el present projecte s’entén per desguassos tots aquells elements de connexió entre baixants i cunetes 

o baixants i vorades. Els desguassos estan totalment definits en els plànols de projecte, on s‘han 

denominat D1, D2, D3, D4 i D5. 

Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució de la 

mateixa segons els plànols de projecte. 

 

3.3.5.- Canaleta 
En el cas dels camps de futbol, aquest element es col•locarà una canaleta de formigó polímer, sobre 

fonaments de formigó HA-20 de consistència plàstica i àrids de 20, 50 x 15 armat i morters 

d’assentament, deixant una rigola de formigó HM-17’5 de 15 cm d’amplada per les dues cares, la qual 

haurà de quedar anivellada a la mateixa cota que la segona capa d’aglomerat asfàltic servint de guia per 

a la estenedora d’aglomerat. 

Les canaletes que s’utilitzin en la xarxa superficial del drenatge seran de formigó polímer amb xarxa de 

fibra de vidre provista de cancel•la de subjecció. Seran peçes machihembrades de 100cm de longitud, 

excepte en trams corbats que podran ser de 50cm. Han de tenir les cares paral•leles, la secció constant i 

les testes senceres amb els ressalts per el machihembrat sencers. No s’admetran aquelles peces que 

presentin desalineacions entre les arestes superiors majors d’un 2% ni les que estiguin fletxades o 

alabejades. 

Col•locació 

Sobre una cimentació de formigó de 15 cm. es col·locaran les peces, anivellades una a una, 

mitjançant raig làser, fent una rigola de formigó de 10 cm. d’ample per ambdues cares, la qual 

quedarà enrasada amb la cara superior de la canaleta, de manera que una vegada col•locada, el 

paviment esportiu per damunt de la mateixa. 

No s’admetran peces desalineades, alabejades, desnivellades o trencades, tenint especial cuida en que 

la canaleta quedi neta de restes de l’obra en el moment de col•locar la reixa superior. 

 

3.3.6.- Col·lectors de PVC Ø 200 
En el cas dels camps de futbol , aquest tub es col•locarà unint les dues línies de canaleta. 

Ocasionalment, i només si és estrictament necessari, el col•lector es col•locarà unint les arquetes dels 

extrems del col•lector per l’eix transversal del camp. 

El pendent serà del 0.75% mínim i es col•llucarà en una rasa de 60 cm d’ample amb un llit de 

formigó HM-20 de consistència plàstica i àrids de 20, omplint-la amb el mateix formigó fins a la 

meitat del tub. 
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3.3.7.- Rases 
En el cas del camps de futbol, la sorra que s’utilitzi per a la base, haurà de ser neta, de tipus silici i amb 

una granulometria màxima d’1,5mm. 

 

3.3.8.- Arquetes 
Les arquetes podran ser executades in-situ o prefabricades. En el primer cas s’utilitzaran materials 

ceràmics o formigó, col•locant-se sobre una solera de formigó HM.17’5 de 12cm d’espessor i que haurà 

de tenir una superfície al menys un 10% superior a les dimensions exteriors de l’arqueta. La llum interior 

haurà de ser constant, no admitint-se variacions superiors al 2,5% de les dimensions projectades. Les 

parets hauran de quedar aplomades i fratasades interiorment i la entrega amb la solera de formigó 

s’acabarà a mitja canya. No s’admetrà l’utilització de peces trencades o aprofitades de materials ja 

utilitzats. Els tubs i col•lectors de les arquetes no podran sobresortir més d’un cm. De la cara interior. 

Les arquetes prefabricades podran ser de formigó o de PVC, però en ambdós casos hauran 

d’adaptar-se a les dimensions projectades. La D.F. haurà d’aprovar expressament el tipus d’arqueta que 

hagi de col•locar-se. En aquestes arquetes no serà necessari el frastrat interior. L’entronc de tubs i 

col•lectors haurà de quedar net i segellat. 

En els casos d’arquetes registrables, els marcs i tapes, ja siguin d’alumini o de fundició, hauran de 

col•locar-se centrats i alineats amb les parets de la arqueta, perfectament a nivell i sense presentar 

deformacions ni cops. 

Les arquetes que tinguin una profunditat superior a 1,20m, ja siguin cegues o registrables, seran sempre 

de 60x60com a mínim. Si s’executan in-situ es faran amb bloc de formigó de 40x20x20. Si fossin 

prefabricades hauran de ser aprovades per la D.F. 

Si tinguessin una profunditat superior a 1,50m i fossin registrables, es col•locaran accesos a les 

mateixes cada 40cm. En un dels angles. Aquests podran ser de varilla d’acer corrugat de 20 i 

s’empotraran al menys 5cm en ambdós laterals; O bé seran prefabricats dels diversos tipus existents en 

el mercat. 

 

3.4.- Afermats. 
 
3.4.1.- Tot-ú natural. 
 
- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport i dosificació del material. 

- L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Extensió de tongada. 
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La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà d'ésser 

aprovat pel Director de l'Obra. 

- Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) de la 

màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 

A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor 

Modificat. 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà 

l'amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 

disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 

etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 

- Carrega amb placa i altres especificacions.. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

- Control de qualitat. 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 CBR, segons NLT 111/78. 

- 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 
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- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s'hagin 

realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

- Criteris d'acceptació o refús del lot. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà com a 

màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor modificada. 

 

3.4.2.- Tot-ú artificial. 
 
-Definició. 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

- Extensió de tongada. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser 

aprovat pel Director de l’Obra. 

- Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 

obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà 

l’amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 

disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 

etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

- Carrega amb placa i altres especificacions.. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

- Control de qualitat. 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ- 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 
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- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 

aleatòriament. 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 

realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 

modificada. 

 

3.4.3.- Mescles bituminoses. 
 
3.4.3.a.- Mescles bituminoses en calent. 

- Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera 

que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 

compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
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a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H). 

b) ESTENEDORES: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de 

dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer 

Director. 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 

intermèdia i de trànsit. 

Com a mínim estarà composta per: 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i 

deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 

estesa. 

- Execució de les obres. 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 

mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà 

la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la 

més gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data 

d'inici dels aplecs a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 

perllongat. 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 

corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 

fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
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c) ESTESA DE LA MESCLA. 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 

seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 

compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 

velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 

sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 

d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 

ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

- Trams de prova. 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 

cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 

capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 

sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 

necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 

pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

- Especificacions de la unitat acabada. 

a) GRANULOMETRIA: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 

les següents: 

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 

referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

c) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per 

cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm igual o superior a 

6 cm; i noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de 

ferm inferior a 6 cm. 
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A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 

respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 

amb cinquanta (50) cops per cara. 

- Control de qualitat. 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 

NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

- 1 penetració, segons NLT-124/84. 

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

a.2) Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

- 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT- 

358/74. 

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT-174/72. 

a.3) Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 

una d'elles: 

- 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

- 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

b.1) Fabricació: 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 

altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
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- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

Mescla d'àrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra 

per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 

Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 

altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 

NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 

emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 

Cada setmana: 

- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 

4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

b.2) Posada en obra: 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 

limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

b.3) Producte acabat: 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament: 

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 

mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

- 8 determinacions de gruixos. 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 

mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent 

inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 

S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
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El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran 

presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 

- Toleràncies geomètriques. 

a) DE COTES I AMPLADA: 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de 

diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) 

en capa de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 

inferior a la teòrica. 

b) DE GRUIX: 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció 

tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 

Plànols. 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 

mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 

5 dm2/hm. 

3.4.4.- Regs i tractaments superficials. 
3.4.4.a.- Regs d'emprimació. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 

correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Dosificacions. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg 

d'emprimació, a calçades i vorals. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

- Limitacions de l'execució. 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
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3.4.4.b.- Regs d'adherència. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 

acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 

Control de Qualitat. 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri 

el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de 

Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada 

partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la 

Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT- 124/84. 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord 

amb el lligant seleccionat. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles 

de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats 

(2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) 

mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 

Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un 

assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs 

d’adherència. 

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar 

un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues 

mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest 

procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt 

pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres 

(10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre 

mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el 
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corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) 

metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de 

superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Els testimonis s’introdueixen 

entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces simètriques de 177.8 mm 

d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, 

permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior 

del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. L’execució de l’assaig es porta a terme 

col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició horitzontal sobre un base amb dos punts 

de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre 

l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de 

distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, 

figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del 

conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma 

que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el 

moment flector és pràcticament nul. 

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la 

càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el 

desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o 

resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les 

resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 

_ = (P/2) / S 

essent, 

_ = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 

P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

S = Superfície de la secció transversal, mm2 

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment 

de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 

Resultats 

Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 

_  = Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament dels 

testimonis corresponents a cada lot. 

Criteris d’acceptació o rebuig 

La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 

temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de 

ser igual o superior als valors d’acceptació. 

 

TIPUS D’INTERFASE ACCEPTACIÓ (MPa) 

Rodadura-Intermitja 0.6 

Intermitja-Base 0.4 
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Base-Base 0.3 

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 

• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del 

Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d’adherència 

determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà 

executat per compte del Contractista. 

• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels 

valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una 

penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent 

al lot controlat. 

b) Recolzament superior 

Figura 3. 

3.4.4.c.- Dobles tractaments superficials. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Extensió i piconat del granulat. 

- Segona aplicació del lligant bituminós. 

- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 

- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 

execució de la unitat d'obra. 

- Dosificació. 

A efectes de dosificació proposem les següents: 

1a. APLICACIÓ: 

- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 

- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-

2.l 

2a. APLICACIÓ: 

- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 

- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 

 

3.4.5.- Obres complementàries. 
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3.4.5.a.- Vorades. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 

- Les vorades i la seva col·locació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una 

amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres 

(8 cm). 

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 

Les peces de vorera dels camps de futbol seran de formigó prefabricat del tipus que en cada cas 

s’especifiquin en els plànols i hauran de complir les condicions següents: 

La resistència a la flexió no serà inferior a 75 Kg/cm2. 

La resistència a la pressió no serà inferior a 400 Kg/cm2 

La part visible dels peces de vorera, una vegada col•locats, han d’estar coberts d’una 

capa protectora amb una dosificació mínima de 400 Kg. de C.P. / m3 i un espessor no inferior a 1.5 cm. 

Las dimensions de les peçes seran constants, eliminant aquelles que presentin alabejos o 

desquadraments aparents. 

Les peçes han de tenir una longitud d’ 1m. amb secció de 12/20X 25. 

 

3.4.6.- Sub-base granular del camps de fútbol 
 
Aquesta capa, també denominada “capa de suport no aglomerada” té com a funció donar estabilitat i 

recolzament al futur paviment d’herba artificial. 

Aquesta capa tindrà un espessor uniforme mínim de 15cm i les pendents que es definieixen en els 

plànols. Excepcionalment aquest espessor pot ser menor si la base existent satisfà els requisits que es 

sol•liciten d’aquesta capa. 

En el cas que l’espessor fos superior a 25cm., s’hauria d’executar per tongades, havent de complir cada 

una d’elles les condicions de planimetria i compactació definides per a aquesta capa. 

Especificacions 

- Tipus de material 

S’utilitzarà el definit per la normativa MOPU en el PG-3 i que bàsicament està constituït per una 

barreja d’àrids, total o parcialment triturats i amb una granulometria de tipus continu. Aquesta 

granulometria es definirà a peu d’obra en funció de les disponibilitats de les canteres més 

pròximes. 
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Els materials procediran de la trituració de pedres de cantera o grava natural, i en aquest cas, la fracció 

retinguda per el tamís 5 UNE haurà de tenir com a mínim un 50% en pes d’elements 

triturats que presentin dues cares o més de fractura. 

L’àrid d’el•lements nets, sòl•lids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, 

fang o d’altres matèries estranyes. 

- Condicions geomètriques 

El coeficient de desgast, per mitjà de l’assaig dels Àngels segons la norma NLT-149/72, serà 

inferior a 35. 

- Plasticitat 

El material serà no plàstic. La fricció cernida per el tamís 0.4 UNE tindrà un límit líquid (LL) menor que 25 

i un índex de plasticitat (IP9 menor de sis. L’equivalent de sorra serà superior a 30. 

Les determinacions anteriors es faran d’acord amb les Normes d’assaig NLT-105/72, NLT-106772 i NLT-

113/72. 

- Qualitats mecàniques: 

Sobre la superfície d’aquesta capa suport s’haurà d’agregar un mòdul de deformació “E” i gual o major 

que 800Kg/cm2. En el cas de paviments que estiguin sotmesos a majors esforços dels 

normals a causa d’un ús extradeportiu, es realitzarà d’acord amb l’Article 2.2.2. El grau de 

compacitat mínim serà de 0,95%. 

- Grau de permeabilitat: 

En el cas de paviment sintètic permeable, els materials d’aquesta capa de suport han d’estar 

constituïts per grànuls molt porosos, ( escòria, cascots de totxo...) 

Si a més el subsòl i la infraestructura és impermeable, els materials han de tenir un coeficient 

d’absorció k igual o major que 0,1cm/seg. Determinat segons la norma DIN 18035-5. Si el subsòl i la 

infraestructura son permeables, els materials hauran de tenir un coeficient d’absorció k igual o més gran 

que 0,01cm/seg. 

- Resistència a les gelades: 

És vàlida quan la proporció en pes de l’àrid que passa per la criba de 8mm no supera el 4%, després de 

sotmetre la capa a un assaig-prova de gelada-desgel. El contingut de partícules menors de 0,02mm. 

Serà com a màxim del 5% en pes. 

Condicions de l’execució. Controls d’obra. 

- Preparació de la superfície existent: 

La capa que fa de suport no aglomerada no s’estendrà fins que la superfície sobre la que ha 

d’assentarse no hagi estat comprovada, que tingui la densitat apropiada i les rasants indicades en els 

plànols amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície existieixen irregularitats que excedeixin 

de les toleràncies mencionades, es corregiran d’acord amb el que es diu en la unitat d’obra corresponent 

en aquest plec. 

- Preparació del material: 

El procediment de preparació del material haurà de garantitzar el compliment de les condicions 

granulomètriques de qualitat exigides. Això exigirà normalment la dosificació a la central. 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

 135 

- Extensió d’ una tongada: 

Un cop comprovada la superfície d’assentament de la tongada, es procedirà a la extensió d’aquesta. Els 

materials barrejats seran estesos prenent les precauciona necessàries per a evitar la seva segregació o 

contaminació, en tongades d’espessor uniforme, suficientment reduït per a que amb els mitjans 

disponibles, s’obtingui en tot l’espessor, el grau de compactació exigit. 

Després d’haver estès la tongada es procedirà si cal a la seva humidificació. El contingut òptim 

d’humitat es determinarà a l’obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats obtinguts en 

assaigs realitzats. En el cas de que calgués afegir aigua, aquesta operació es duria a terme de manera 

que la humidificació dels materials sigui uniforme. 

El subministrament i estesa del material es durà a terme de manera que les rodes dels camions i els 

recolzaments de qualsevol tipus de maquinària no produeixin forats en la infraestructura o capa filtrant. 

Seguint aquest criteri es cuidarà al màxim que la manipulació amb maquinaria no produeixi efectes 

perniciosos durant l’estesa i l’anivella’t. 

- Compactació de la tongada: 

Aconseguit el grau d’humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la tot-u artificial, la qual 

es continuarà fins a aconseguir una densitat que correspondrà al percentatge (%) de la màxima 

obtinguda ena els assaigs proctor modificats que es mostren a continuació: 

- El cent per cent (100%)en capes base per a trànsits pesants i mitjans. 

- El noranta cinc per cent (95%) en capes base per a trànsit lleuger. 

- L’assaig proctor modificat es durà a terme segons la norma NLT-108/72. 

Les zones que per la seva reduïda extensió, pel seu pendent o la seva proximitat a obres de fàbrica no 

permeteixin l’ús de l’equip que s’utilitza normalment, es compactaran amb els mitjans adequats a cada 

cas, de forma que les densitats que s’obtenen no siguin inferiors a les obtingudes a la resta de la capa de 

suport no aglomerada. La compactació s’executarà longitudinalment, començant pels fondos, 

progressant cap al centre i solapant-se en cada recorregut una amplada no inferior a un terç de l’element 

compactat. L’acabat final s’efectuarà mitjançant rodets estàtics. No s’estendrà cap tongada sense haver 

estat efectuat l’anivellament i la comprovació del grau de compactació de la precedent. 

Principalment s’haurà de comprovar l’acompliment de l’anàlisi granulomètric, la plasticitat i la densitat 

aparent per saber el grau de compacitat. 

Només en casos extrems i sota decisió de la direcció facultativa s’examinarà la resistència a les 

gelades. Les comprovacions es realitzaran es tots aquells punts o zones que facin sospitar el no 

compliment de les especificacions exigides. 

S’extrauran mostres per comprovar la granulometria i si aquesta no fos la correcta, s’afegirien nous 

materials o es barrejarien els estesos, fins que es complís la exigida. 

Per a la comprovació de les condicions geomètriques de la plataforma del camp, es disposaran 

estaques de refinament pera comparar la superfície acabada amb la del projecte, havent d’adaptar-les a 

les toleràncies admeses. Tots aquells punts o zones que no compleixin les verificacions exigides, 

hauran de reparar-se convenientment a continuació. Solament llavors, el Tècnic director d’acord amb el 

contractista, recepcionarà la capa suport drenant i podrà iniciar-se la següent. 
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Limitacions de l’execució 

Les capes de tou-u artificial s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra sigui superior als dos 

graus centígrads (2C), havent de suspendre els treballs quan la temperatura estigui per sota d’aquest 

límit. 

Sobre les capes en execució es prohibirà l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi completat la 

compactació. Si no és factible, el trànsit que necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de 

manera que no es concentrin petjades de rodadura a la superfície. El contractista serà responsable dels 

mals originats per aquesta causa, havent de procedir a la reparació dels mateixos. 

 

3.4.7.- Capa de suport aglomerada dels camps de futbol 
 
3.4.7.a.- Generalitats 

Conceptes 

Es denomina capa de suport aglomerada a la superior de les dues que tenen com a funció donar 

estabilitat al recolzament del paviment esportiu que es col•loqui. Aquesta capa conté un material 

aglomerant que la trava. Ha d’oferir una superfície llisa i continua sense presentar ressalts ni desnivells 

superiors als permesos. 

Si es col•lloca un pad amuntegador del tipus “in situ”, almenys el nivell superior d’aquesta capa 

suport aglomerada ha de ser de grà tancat a fi d’aconseguir una capa impermeable que impedeixi l’acció 

de l’aigua entre la capa suport i el pad. 

Capes constituents 

Primerament es procedirà a disgregar una capa d’imprimació a base de 1,5Kg/m2 d’emulsió asfàltica 

àcida amb un 55% de betum, seguida d’un reg de sorra a raó de 4 a 5l/m2. Seguidament i segons el 

procediment de construcció adoptat en relació amb el tipus de revestiment que s’hi col•loqui, 

s’executaran dues capes d’aglomerat asfàltic en calent i dues de reg asfàltic. Es defineix com aglomerat 

asfàltic en calent la combinació d’àrids i un lligant bituminós per aconseguir-ho, i precisa calentar 

prèviament els materials a 100ºC. 

3.4.7.b.- Especificacions: (Procediment amb grà tancat i aglomerat asfàltic) 

Capa inferior (tipus G.20) 

Condicions geomètriques 

L’espessor mínim d’aquesta capa serà de 40mm. Depenent del grà màxim de la mescla. 

Les pendents de la superfície quedaran determinades en els plànols, sent paral•leles a les de la 

superfície del revestiment en el cas de paviments impermeables. 

La superfície d’aquesta capa suport tindrà una tolerància màxima al treure els perfils amb el nivell +/- 

6mm. sobre la magnitud de l’espessor previst. 

La uniformitat superficial es medirà en qualsevol sentit amb la regla de 3m. sota la que no hauran d’haver 

fletxes majors de 5mm. si l’aglomerat es col•loca mecànicament i no majors de 10 mm. si es col•loca a 

mà. 

Materials de composició 
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S’han d'emprar materials que satisfacin els requisits que s’exigeixen en la construcció d’autopistes. 

Els àrids constituents hauran de ser materials d’al·luvió o de roca massiva, havent de tenir la mescla al 

menys un 80% d’àrids. El diàmetre del grà haurà d’estar comprès entre 0 i 19mm. com a màxim. 

La corba granulomètrica haurà de regir-se pels següents percentatges en pes respectiu de pas per la 

criba. 

19.0 mm 100 % 

12.7 mm 80 -100 % 

9.5 mm 70 - 90 % 

4.7 mm 55 - 70 % 

2.4 mm 35 - 50 % 

0.6 mm 18 - 29 % 

0.3 mm 13 - 23 % 

0.1 mm 8 - 16 % 

0.007 mm 4 - 8 % 

La substància aglomerant serà un betum de qualitat i factor de penetració variable (B 60/80), segons les 

regions climàtiques. A majors temperatures s’haurà d’utilitzar betum de menor factor de penetració. La 

proporció del betum a la mescla haurà d’estar situat entre el 3,5 i el 7%. 

Qualitats mecàniques 

Es regiran en la seva totalitat per lo exigit per a la capa superior. 

Capa superior (tipus S-12) 

Condicions geomètriques 

L’espessor d’aquesta capa serà de 30mm., depenent del diàmetre màxim de grà de la mescla. 

Aquesta capa serà homogènia, plana i exempta totalment de bonys, abultaments i depressions amb les 

toleràncies que a continuació s’indiquen. Les pendents de la superfície quedaran determinades en els 

plànols, sent paral•leles a les de les superfícies de revestiment en cas de paviments impermeables. 

La superfície d’aquesta capa suport tindrà una tolerància màxima al treure els perfils amb el nivell de +/- 

3mm. sobre la magnitud de l’espessor previst. 

La uniformitat superficial es medirà en qualsevol sentit amb el regle de 3m. sota la que no hauran 

d’existir fletxes superiors a 3mm. si l’aglomerat es col•loca mecànicament i a 6mm. si es fa a mà. 

Les desigualtats en forma d’esglaó no hauran de rebassar 1mm. 

Materials de composició 

S’han d’emprar materials que satisfacin els requisits que s’exigeixen en la construcció d’autopistes. 

Ela àrids constituents seran de procedència rocosa massiva, de preferència calcària, silico-calcàrea o 

porfídica. Es podrà admetre un màxim del 10% de sorra de riu. El diàmetre del grà haurà d’estar comprès 

entre 0,07 i 9,5 mm. màxim. La corba granulomètrica haurà de regir-se pels següents diàmetres i 

percentatges en pes respectiu de pas per la criba. 

12.7 mm 100 % 

9.5 mm 80 - 100 % 

4.7 mm 55 - 70 % 
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2.4 mm 35 - 50 % 

0.60 mm 18 - 29 % 

0.30 mm 13 - 23 % 

0.14 mm 8 - 16 % 

0.07 mm 4 - 8 % 

La substància aglomerant serà un betum de qualitat i penetració variable (B 80/100), segons les regions 

climàtiques. A major temperatura s’haurà d’utilitzar betum de menor factor de penetració. El contingut 

d’espai buit de la mescla serà de l’1 al 3. La proporció del betum a la mescla haurà d’estar situada entre 

3 i 6%. 

Qualitats mecàniques 

Sobre la superfície de la cara superior, haurà d’aconseguir-se un mòdul de deformació similar a 

l’estipulat per a la capa suport no aglomerada. 

El grau de compacitat de 0,98 quan la instal•lació de la capa es realitzi mecànicament i de 0,95 quan es 

realitzi a mà. 

CONDICIONS DE L’EXECUCIÓ. CONTROLS D’ OBRA. 

Preparació de la superfície existent 

La capa suport aglomerada no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d’assentar-se té la densitat adequada i les rasants indicades en els plànols, amb les toleràncies 

establertes en el present plec. Si en la esmentada superfície existeixen irregularitats que excedeixen de 

les mencionades toleràncies, es corregiran d’acord amb el que es prescriu en la unitat d’obra 

corresponent a aquest plec. 

El subministrament i estesa del material es farà de manera que les rodes dels camions o els 

recolzaments de qualsevol tipus no produeixin cap irregularitat en la planeitat de la capa suport no 

aglomerada. 

L’anivellament haurà de ser extremadament cuidadós, mantenint-se als nivells exigits inclús després de 

la compactació. 

La cota final de cada capa es materialitzarà en els extrems interior i exterior mitjançant els cordills 

corresponents si l’estesa es realitza a mà. Si aquest es realitza tal i com s’aconsella, amb maquinària 

d’aplicació asfàltica en calent, s’adoptarà el sistema automàtic d’anivellament que es defineixfixant-se 

uns nivells cada 20 m en el lateral del camp i recolzant-se en la rigola interior de la canaleta que haurà 

de marcar la cota d’acabat d’aquesta capa. 

L’estesa es realitzarà normalment en passades longitudinals de 5m d’ample excepte indicació 

específica que la varií, de tal forma que quedi un mínim de superfície per a estendre a mà. Aquestes 

zones s’anivellaran amb l’ajuda de la regla recolzada sobre rastrells prèviament anivellats. 

La compactació es realitzarà de forma que s’evitin les esquerdes o qualsevol altre tipus de 

deformació. Es realitzarà amb un cilindre o amb un rodet tàndem de llantes metàl•liques llises amb tres 

elements d’un pes comprès entre 6 i 10 T. 

S’iniciarà la compactació a partir de la canaleta lateral del camp, progressant-se cap a l’interior. 

S’evitarà totalment que la superfície presenti un perfil còncau. 
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Compactada inicialment la capa inferior, es realitzarà un control amb el regle de 3 m en un nombre mínim 

de 10 punts, a fi de poder corregir manualment les depressions que es produeixin quan l’aglomerat 

encara estigui calent. 

Es finalitzarà la compactació, donant una passada de compactadora de llanta neumàtica a una 

temperatura superior a 80 º C. Les juntes de treball seran realitzades cuidadosament per assegurar una 

unió neta i perfecte, així com per conservar en ells les condicions geomètriques i mecàniques exigides. 

La compactació de les zones esteses a mà es realitzarà amb uniformitat i sense vibrar inicialment 

per evitar una possible deformació de la superfície. 

Haurà de treure totes les petjades produïdes pels recolzaments dels compactadors, anivellant-se dites 

marques si és necessari. 

Les comprovacions es realitzaran al menys en tots aquells punts o zones que facin sospitar el no 

compliment de les especificacions demanades. 

Existirà un nº mínim de comprovacions en relació amb la superfície, i la magnitud podrà ser 

modificada pel Tècnic Director de les Obres. 

La comprovació de les condicions geomètriques haurà de complir els següents requisits: 

1º.- Es regarà intensament amb aigua tota la superfície de la capa superior d’aglomerat asfàltic. 

Cinc minuts després de regada, la totalitat de l’aigua haurà d’haver estat evacuada degut a les 

pendents, sense que puguin existir balses d’aigua en cap punt superiors a 3mm. 

2º.- Es passaran nivells en direcció de la línia de màxima pendent, prenent cotes cada 3.50m 

damunt de l’eix transversal al camp, repetint l’operació damunt les línies de quart de camp i les de fons. 

Les medicions amb la regla de 3 m. Es faran en qualsevol punt i direcció. En totes aquelles zones en las 

que existeixin irregularitats de dimensions superiors a les tolerades o no es compleixi alguna de les altres 

especificacions, hauran de retallarse i substituir-se el material per una nova mescla 

aglomerada que es precedirà a compactar de nou, comprovant a continuació la planimetria. 

Només llavors el Tècnic Director, d’acord amb el contractista, recepcionarà la Capa Suport 

aglomerada i es podrà iniciar la següent capa. 

 

3.4.8.- Paviment esportiu 
 
Gespa artificial 

Els paviments de gespa artificial han d’adequar-se a les característiques definides a la memòria 

descriptiva. 

Les peces han de presentar dimensions estables en la seva amplada i ser com a mínim, 50cm més 

llargues que la llargada a cobrir. No tindran alteracions de color ni plecs o doblegaments que no siguin 

els propis que es produeixen per l’enrollat de les peces i el seu emmagatzematge abans de la posta en 

obra. 

No s’admetran ruptures ni desgarraments en les peces. En cas de que aquests existeixin, es 

procedirà a sanejar la zona afectada tallant una superfície perfectament rectangular de 50cm2 como a 

mínim i col•locant una peça nova amb el filament en la mateixa direcció i amb les juntes encolades de la 
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mateixa forma a la utilitzada per unir les peces entre sí. En cap cas s’admetrà l’encolat dels “parches” 

directament sobre la capa d’aglomerat asfàltic. 

L’aplicació de les capes de sorra i grànuls de cautxú s’executarà de forma mecànica utilitzant 

maquinària dossificadora apropiada amb rodes neumàtiques. No es realitzaran canvis bruscos de 

direcció ni girs de radi petit que poguin perjudicar la superfície de la gespa. Amb les mateixes 

precaucions s’executaran les operacions de raspallat. Abans de l’aplicació de la sorra i el cautxú s’haurà 

facilitat a la D.F. l’anàlisi de la granulometria i composició d’ambdós materials. 

 

3.5.- Armat. 
 
3.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
3.5.1.a.- Els especejaments. 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, 

indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 

correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 

rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 

d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

3.5.1.b.- Els separadors. 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 

morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 

serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols 

per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin 

desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 

(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. Se tindrà 

especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i després 

d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 

formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 

estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

 

3.6.- Formigonat. 
 
3.6.1.- Aspectes generals. 
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- Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 

fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 

l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 

sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a 

que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 

 

3.6.2.- Pla de formigonat. 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 

per a la bona col·locació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 

unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 

serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó 

que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina 
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d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 

cobriment complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 

s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després 

del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la 

superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 

 

3.7.- Elements auxiliars. 
 
3.7.1.- Encofrats i motlles. 
- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 

es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, 

així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 

encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà 

entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, 

un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i 

estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 

encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 

mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 

mil·límetres (10 mm). 

- Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 

desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
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El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà 

sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure 

joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 

s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

 

3.7.2.- Cindris. 
- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 

- Preparació del fonament del cindri. 

- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de 

descens del cindri. 

- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 

- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 

- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Materials. 

Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 

acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte de 

cindri haurà d’especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels 

seus elements i del conjunt. 

- Execució. 

Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge 

per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que 

els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs 

amb les toleràncies prefixades. 

L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del 

cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 

El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per 

procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre 

provetes de formigó. 

L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i 

recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament. 

 

3.8.- Senyalització i abalisament. 
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3.8.1.- Marques vials. 
3.8.1.a.- Definició. 

Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 

signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 

viàries convencionals). 

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols. 

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 

punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 

senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 

emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 

maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 

d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 

desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 

manteniment fins a la recepció provisional. 

3.8.1.b.- Maquinària d’aplicació. 

La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 

inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de 

pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport 

dels materials necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents: 

Característica Valor definitori 
 

Tipus de tracció Autopropulsada 

Potència mínima 36 CV 

Capacitats simultànies 

d’actuació 

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada circulant a 5 Km/h 

salvant rampa del 8% amb cabals de 12 l/min de pintura i 7 

l/min de microesferes mantenint constants les pressions 

d’aplicació 

Autonomia  

 

Capacitats dels dipòsits: 

De pintura.............................................320 l (proveït 

d’agitador automàtic i filtre) 

De microesferes de vidre.......................200 l 

 

Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles. 

Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les 

pistoles, accionable des de quadre de comandament. 
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Característica Valor definitori 
 

Control de la dosificació 

 

- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- - CVD (Control 

Visual de Dosificació). 

- Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu assegurar 

que la dosificació de l’aplicació, independentment de la 

velocitat de desplaçament de la màquina, se mantingui 

entre el 95% i el 105% de la dotació especificada 

Aplicadors de 

microesferes de vidre 

Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de manera que, 

durant l’aplicació (circulant a velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), 

cobreixin tota la superfície de la marca viària pintada. 

Podran emprar sistemes a pressió o de gravetat, proveïts 

de dispositius temporitzadors. 

Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 cm 

d’amplada constant i ben perfilada, sense fer servir discos 

limitadors ni altres elements que produeixin residus. 

Termòmetres i higròmetres 

 

La màquina estarà proveïda de medidors fiables de la 

temperatura i humitat atmosfèriques, i també de la 

temperatura del paviment. 

Neteja Disposarà d’un sistema de neteja que permeti rentar de 

manera ràpida els circuits pels que corren els materials. El 

líquid resultant de la neteja serà recollit dins d’un tanc o 

contenidor disposat a l’efecte per al seu reciclat, quedant 

prohibit vessar-lo a l’exterior. 

 

3.8.1.c.- Dosificacions per aplicació. 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb 

les dotacions següents: 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 

de marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 

microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 

per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.- 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 

per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
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3.8.1.d.- Característiques essencials. 

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 

mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents: 

CARACTERÍSTICA  FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 

Visibilitat 

nocturna 

 

Coeficient de 

retrorreflexió R’ 

UNE 135 270 Retrorreflectòmetre 

Angle d’il·luminació: 

3.5º 

Angle d’observació:4.5º 

Il·luminant: CIE tipus 

A 

Visibilitat diurna Coordenades 

cromàtiques (x,y) 

Factor de luminància (β) 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 Colorímetre de 

geometria 45/0 

Il·luminant D 65 

Observador patró 2º 

Resistència a 

l’esllavissament 

 

Coeficient de resistència 

a l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 Pèndol TRL 

 

 

 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 

 

3.8.1.e.- Execució. 

L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 

preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 

temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 

3.8.1.f.- Control de qualitat. 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 

amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 

següents conceptes: 

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

- Tipus i dimensions de la marca viària. 

- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 

- Data d’aplicació. 

- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 

3.8.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
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Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb la 

classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la data de 

fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) mesos 

abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de 

sis (6) mesos, quan consideri o han estat mantingudes en les condicions degudes. 

De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 

qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 

d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 

 
 
 
 
 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 

Resistència al sangrat 

(Pintura aplicada a 720 

g/m2±10% sobre proveta 

de 

betum estándar i 

celofan). 

 

UNE 135 201 Relació de contrast > 

0,96 

 

Estabilitat en envàs plé. 

(18 hores a 60ºC±2ºC). 

 

UNE 48 083 Variació de 

consistència ≤ 

5 KU. No hi hauran 

pells, 

qualls ni dipòsits durs. 

 

PINTURA 

 

Envelliment artificial 

accelerat 

(168 hores partides en 

cicles de 

8 hores de radiació UV 

280 nm i 

315 nm a 60ºC±3ºC i de 

4 hores 

de condensació a 

UNE 48 251 β no variarà en més de 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran 

dins 

del polígon especificat 

en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà 
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50ºC±3ºC). 

 

cap 

defecte superficial. 

 

Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 400 μm ± 

40 μm 

amb aplicador Dr. Blade 

sobre 3 

provetes de metacrilat 

de 

100*200*10 mm, 

secades 24 

hores a 23ºC ± 2ºC i 

50%±5% 

d’humitat i mantingudes 

horitzontals 150 hores 

en estufa 

a 45ºC ± 2ºC amb 

ventilació. 

 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pés. 

 

β no variarà en més de 

0,03. 

 

Temps de secat (“no 

pick up” per 

rodatge) 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 

Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 

Rc (groga) ≥ 0,90 

Color. 

(Preparar proveta 

desengrasada 

d’alumini de 150*75*0,6 

mm amb 

pel·lícula de 

350μm±35μm, i 

mantenir horitzontal 168 

hores a 

23ºC ± 2ºC i 50%±5% 

d’humitat 

protegida del sol i de la 

pols). 

(Amb observador – patró 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada 

color 

han de ser dins del 

polígon 

assenyalat a la norma 

UNE 135 200/1. 
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2º, 

geometria de mesura 

45/0 i 

il·luminant patró CIE 

D65) 

Factor de luminància. 

(Sobre proveta 

preparada com la 

de color). 

(Amb observador – patró 

2º, 

geometria de mesura 

45/0 i 

il·luminant patró CIE 

D65) 

UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 

Groga β≥0,40 

 

 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 

Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 

 

Resistència a fluir. 

(Con de material 

mantingut 24 hores a 

60ºC ± 2ºC). 

UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 

10%. 

 

Color. 

(Preparar proveta a 

2600 g/m2 sobre suport 

llis i fàcil de 

desprendre, i mantenir 

horitzontal 24 hores a 

23ºC ± 2ºC i 50%±5% 

d’humitat protegida del 

sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 

2º, geometria de mesura 

45/0 i illuminant patró 

CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada 

color 

han de ser dins del 

polígon 

assenyalat a la norma 

UNE 135 200/1. 

 

TERMOPLÀSTIC 

D’APLICACIÓ EN 

CALENT 

 

Factor de luminància. UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
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(Sobre proveta reparada 

com la de color). 

(Amb observador – patró 

2º, geometria de mesura 

45/0 i il·luminant patró 

CIE D65) 

Groga β≥0,40 

Estabilitat a la calor. (6 

hores a 200ºC±2ºC). 

UNE 135 221 β no variarà en més de 

0,03. 

Envelliment artificial 

accelerat. 

(Preparar proveta 

desengrasada d’alumini 

de 150*75*0,6 mm amb 

pel·lícula a 2600 g/m2, i 

mantenir horitzontal 24 

hores a 23ºC ± 2ºC i 

50%±5% d’humitat 

protegida del sol i de la 

pols). 

(Amb observador – patró 

2º, geometria de mesura 

45/0 i illuminant patró 

CIE D65) (168 hores 

partides en cicles de 

8 hores de radiació UV 

280 nm i 315 nm a 

60ºC±3ºC i de 4 hores 

de condensació a 

50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variarà en més de 

0,03. Les coordenades 

cromàtiques seguiran 

dins del polígon 

especificat en UNE 135 

200/1. 

El material no tindrà 

cap defecte superficial. 

 

Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 3 mm obre 

3 provetes de metacrilat 

de 100*200*10 mm, 

secades horitzontals 24 

hores a 45ºC ± 2ºC amb 

ventilació. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pés. 

β no variarà en més de 

0,03. 

 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA CONDICIONS 
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D’ASSAIG D’ACCEPTACIÓ 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja 

amb la proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula 

durant un minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de 

capa grossa, i 1200 g/m2 pels de capa fina. 

Temps de secat (“no 

pick up” per rodatge) 

(Sobre proveta de vidre 

de 100*200*3 mm). 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts 

Color. 

(Sobre proveta  

esengrasada 

d’alumini de 150* 75 * 

0,6 mm mantinguda 

horitzontal 24 hores a 

23ºC ± 2ºC i 50%±5% 

d’humitat protegida del 

sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 

2º, geometria de mesura 

45/0 iil·luminant patró 

CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada 

color han de ser dins 

del polígon assenyalat 

a la norma UNE 135 

200/1. 

Factor de luminància. 

(Sobre proveta igual a la 

de color). Amb 

observador – patró 2º, 

geometria de mesura 

45/0 i il·luminant patró 

CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 

Groga β≥0,40 

PLÀSTIC 

D’APLICACIÓ EN 

FRED 

 

Envelliment artificial 

accelerat. 

(Preparar tres provetes 

com les e color, deixant-

ne una de eferència, i 

mesurar el color i 

factor de luminància de 

totes tres). 

(Amb observador – patró 

2º, geometria de mesura 

UNE 48 251 β no variarà en més de 

0,03. Les coordenades 

cromàtiques seguiran 

dins del polígon 

especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà 

cap defecte superficial. 
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45/0 i il·luminant patró 

CIE D65) (168 hores 

partides en cicles de 

8 hores de radiació UV 

280 nm i 315 nm a 

60ºC±3ºC i de 4 

hores de condensació a 

50ºC±3ºC). 

Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 1,5 mm 

sobre 3 provetes de 

metacrilat de 

100*200*10 mm, 

secades horitzontals 24 

hores a 23ºC ± 2ºC i 

50%±5% d’humitat 

relativa. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 hores 

en solució de 

OHNa al 10% en 

pés. 

 

β no variarà en més de 

0,03. 

   

 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 

esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 

percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 

 

Caldrà rebutjar els aplecs de: 

 

- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no entrin dins de les 

toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 

- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses 

i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec. 

 

Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 

rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al Contractista 

que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses o han estat 

corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. 

Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si s’haguessin fet 

aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al 

seu càrrec. 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 

identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri oportú. 
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3.8.1.f.2.- Control de l’aplicació. 

Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 

comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades. 

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 

Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 

làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 

transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran un 

mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 

 

Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 

- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, havent-se 

realitzat aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci 

1/2), una pressa de mostres dels materials emprats. 

( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 

- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 

s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran 

dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 

Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 

casos: 

- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les 

mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 

- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 

metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 

- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 

expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 

càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls que 

ho havien estat els rebutjats. 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 

mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre 

que ho consideri oportú. 

 

3.8.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 

les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si 

compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

 

 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

 154 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
TIPUS DE 
MARCA 

Coeficient de retrorreflexió 

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 

luminància 

(β) 

 A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

SRT 

 

Permanent 

(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 

(groga) 

150 0,20 0,45 

 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 

càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 

d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 

garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 

marcades en aquest Plec. 

 

3.8.2.- Senyalització vertical. 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt  d’elements 

destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 

pictogrames. 

Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per això 

seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal dels 

vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i permanents 

(amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 

 

3.8.2.a.- Senyalització vertical de codi. 

 

3.8.2.a.1.- Definició. 

 

Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 

- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 

Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 

elements per a fixar-les als pals de suport. 

- Muntatge de plaques. 

Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 

- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 

Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 
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col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 

introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 

A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 

d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 

d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 

contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

3.8.2.a.2.- Control de qualitat. 

 

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 

següents conceptes: 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra. 

- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 

naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 

- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 

- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 

3.8.2.a.2.1.- Control de recepció. 

A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la 

marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel 

Director de l’Obra. 

Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 

ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 

acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 

- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 

- Identificació del fabricant dels senyals. 

- Comprovació de les dimensions. 

- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 

retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 

luminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 

materials. 

I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 

peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 

 

 

Nombre de senyals del mateix tipus 
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En 

amuntegament 

(N) 

2-

15 

16-

25 

26-

90 

91-

150 

151-

280 

281-

500 

501-

1200 

1201-

3200 

3201-

10000 

10001-

35000 

En la mostra (S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 

 

Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons el 

nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec i 

quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. 

 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 

desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, assajar-los 

i muntar-los una altra vegada. 

 

3.8.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 

 

3.8.2.b.1.- Definició. 

La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 

aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents: 

- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord amb el 

que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 

verificació de gàlibs. 

- El replanteig dels senyals. 

- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau. 

- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 

inclòs el cànon d'abocament. 

- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores,  anells i 

qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 

- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 

- La col·locació d'ancoratges. 

- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, etc. 

- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 

- La retirada de la senyalització d'obres. 

- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals. 

L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 

articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 

recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament. 
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El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 

irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 

 

3.8.2.b.2.- Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 

Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 

aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització. 

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 

materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, 

Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans  smentades. 

El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir les 

especificacions del present Plec de Condicions. 

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per al 

bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre personal 

que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista. 

3.8.2.b.3.- Replanteig. 

Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació de 

Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació. 

El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 

coneixement d'aquest manual. 

El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odòmetre (PK + 

distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 7 m. En primera 

fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la 

visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a 

materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques formigonades o 

sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es 

realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. 

Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans. 
 

3.8.2.b.4.- Càlculs resistents. 

El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 

constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament. 

Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes: 

- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 

cálculo. 

- EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 

S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 

deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques de 

l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 

s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 



 
   
  
    
 

    
Projecte constructiu de la zona esportiva a Santa Margarida de Montbui 

 158 

El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 

compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 

coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 

fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 

vegada examinat el terreny. 

 

3.8.2.b.5.- Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 

Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 

quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori 

d'assaigs homologat. 

Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 

 

Resistència estructural:  Tracció. 

Plec i desplegada. 

Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 

Deformació:    Deformació dels panells, lamel·les i unions. 

Durabilitat:    Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 

Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 

Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 

 

Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 

- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 

- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot 

arreu i en totes les direccions sobre la superfície del panell. 

En el cas d’utilització de adhesius i/o resines per la unió de diferents elements, independentment de la 

seva aprovació per la D.F., caldrà presentar certificats i proves d’assaigs de la seva idoneïtat; i 

especialment de resistència i envelliment. 

 

3.8.2.b.6.- Disposició dels panells i suports. 

La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 

 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 

HORITZONTAL 50 cm (*) + 25 cm 

VERTICAL 220 cm (**) + 10 cm 

 (*) En Autopistes, autovia o vies ràpides serà 70 cm. 

(**) L’alçada es mesurarà referent a la cota de la línia blanca del límit de calçada. 

En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 

estableixi el projecte o la direcció d’obra. 

A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
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Les distancies definitives d’implantació hauran de ser les mínimes possibles que acompleixin tota la 

normativa i prescripcions establertes. 

Els panells es col·locaran amb una orientació transversal de 3º cap a fora de la calçada, segons 

l’aparat 3.5 de la instrucció 8.1-IC . A zones urbanes serà de 0º. 

En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 

l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de la 

calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm. 

En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) de 

l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 

En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 

d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 

distància serà de Hb/4. 

 

3.8.2.b.7.- Ancoratges dels suports. 

El sistema d’ancoratge haurà de garantir un comportament fusible del conjunt suport-ancoratge. 

La Direcció d'Obra haurà d’aprovar els sistema d’ancoratge. 

3.8.2.b.8.- Documentació de la senyalització realitzada. 

Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 

comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats. 

En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 

incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs. 

La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 

alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels passeigs i 

altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en els esmentats 

plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa. 

En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades: 

- Data de col·locació del senyal. 

- Tipus de senyal col·locat. 

- Text. 

- Tipus de suport. 

- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 

odómetre (PK + distància en metres). 

- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 

- Fotografia a curta distància. 

Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec de 

I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 

informàtic. 

 

3.8.2.c.- Període de garantia. 
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Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal·lats amb 

caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les normes 

lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) anys 

i sis mesos des de la instal·lació. 

El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 

abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos abans 

de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions adequades. 

 

3.8.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 

Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 

fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 

mínim, les següents: 

- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i angle 

d’entrada 5º, segons color: 

 

COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 

R 

(cd/(lux∗m2) 

 

200 136 36 36 16 

 

- Els factors de luminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades colorimètriques (x, y) 

hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en aquest PPTP pels materials. 

El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. 

d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 

Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 

desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als 

mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 

garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 

especificacions marcades en aquest Plec. 

 

3.8.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 

 

La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-IC 

"Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament General 

de Circulació. 
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El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 

I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, tant 

en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 

Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 

condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 

sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 

Medioambiental. 

Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant 

elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la  direcció d'Obra. 

Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 

reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes. 

Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 

causa de l’incompliment d'aquest article. 

 

3.9.- Obres diverses 
 
3.9.1.- Planxa de porexpan. 
 
- Definició. 

Aquesta unitat d'obra compren: 

- El subministrament de les planxes de porexpan. 

- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 

- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 

- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució. 

Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer Director de les 

Obres. 

Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 

La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es dotaran 

dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el subsegüent 

procés de formigonat. 

 

3.9.2.- Tanca exterior i encintat 
 
- Definició. 

Es situaren les diferents tipologies de tanca allà on s’especifica en els plànols, es distingueixen un total 

de tres tipologies, depenen el ús al que van destinades. 
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- Replanteig. 

El replanteig de la tanca s'efectuarà d’acord a les normes del fabricant, la distància per al replanteig de 

pals intermedis serà de 2 metres (2 m). 

Els punts de replanteig es marcaran mitjançant el clavament de sòlides estaques, prenent la 

responsabilitat el Contractista de la conservació dels anomenats punts. 

El replanteig de la tanca correrà a càrrec del Contractista, essent responsable del replanteig general i 

replanteig parcials, havent de subministrar al Director de l'Obra tota la informació que sigui necessària 

per a la correcta realització de les obres. 

- Execució de fonaments i col·locació de pals. 

Comprendrà els següents treballs: 

Excavació per a fonaments de pals. 

Els clots es centraran en la llargada de la línia de la tanca, per als pals intermedis s'executaran a dos 

metres (2 m) de distància. 

Les dimensions de l'excavació de fonaments de pals serà de quaranta per quaranta per quaranta (40 x 

40 x 40 cm), la separació dels fonaments, segons el Director de l'Obra. 

Les terres procedents de l'excavació en fonaments es repartiran "in situ", degudament anivellada o en el 

seu cas, es transportarà a l'abocador. 

El formigó a emprar en fonament serà del tipus HM-20. 

 

3.9.3.- Proves de càrrega. 
 
- Vehicles. 

Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren de 

càrregues que formen, al del projecte. 

- Execució. 

El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la prova es 

comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, reals, aconseguides durant la seva 

execució, i la seva comparació amb les teòriques obtingudes en el projecte de la prova de càrrega. 

En cas que en dit amidament i comparació sorgessin dubtes raonables sobre el bon comportament de 

l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de formacions en determinades fibres o la 

determinació dels girs reals dels suports a fi de comparar-los amb els seus valors teòrics deduïts del 

càlcul. 

El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en dos punts de la secció 

transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i a la secció central de cadascuna de 

les obertures. 

 

3.9.4.- Elements prefabricats 
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El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de 

càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les 

dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició de 

les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament 

de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de 

les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes 

les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 

 

3.9.5.- Impermeabilització basses 
 
Aquesta unitat d’obra consisteix en el subministrament de la membrana impermeabilitzant definida a 

l’apartat 2.9.9 i la seva col·locació, incloent la unió entre les membranes. 

La unió entre les membranes es realitzarà soldant mitjançant la interposició d’una cinta no vulcanitzada, 

per un procés de temperatura i pressió. La junta haurà de garantir la impermeabilitat i haurà d’acomplir 

les mateixes prescripcions tècniques que la resta de la membrana. 

El gruix de la membrana prevista en el present projecte és de 1,2 mm. 

 

3.9.6.- Tubs de poliester reforçats amb fibra de vidre 
 
Aquesta unitat d’obra inclou el subministrament dels tubs, la seva col·locació, la formació de les juntes, 

colzes i peces especials. 

 

3.10.- Xarxa de reg dels camps de futbol 
 
Característiques del material. 

Tots els elements que formen la xarxa de reg seran de marca homologada i han de complir la 

normativa vigent espanyola. Igualment complirà la normativa d’homologació la empresa instal·ladora del 

sistema de reg. 

 

Característiques del sistema 

Es projecta un sistema de reg per aspersió automàtic de control hidràulic compost de 6 canons 

ubicats en els córners i en el centre de les bandes. Els canons ubicats en les cantonades cobriran 

un sector de 90º i els dos del centre de les bandes cobriran 180º. L’angle de sortida del “chorro” 

d’aigua serà de 43º i el radi de projecció màxim serà de 48.20m. L’altura màxima del “chorro” serà de 

20m a una distància de 32m des de l’eix del canó. 

El control serà elèctric i es realitzarà des de l’equip programador de 8 estacions mitjançant 

electrovàlvules. S’instal·larà una vàlvula de papallona amb desmultiplicador manual de Ø140. 

S’instal·larà un col·lector d’entrada de vàlvula compost d’un collarí de 140-2’’, un enllaç de 2’’ a 3’’; una 

vàlvula d’esfera de 3’’ i una electrovàlvula de 3’’, tot això muntat en una arqueta de fibra de vidre tipus 
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Jumbo. El col·lector de sortida de vàlvula estarà compost per una bobina de 50/60cm de canya 

galvanitzada de 3’’; colze galvanitzat de 3’’ i una bobina de canya galvanitzada de 1.5ml de 3’’. Les 

connexions elèctriques es realitzaran mitjançant cable aceflex de 1x2.5mm2 

El radi de projecció mig s’estima en 48/50 m. amb una pressió de 7/8 Atm., pel que serà necessari  

col•locar un equip d’impulsió compost per dues bombes de 7,5 HP cada una connectades en paral•lel. 

Les tuberies seran de polietilè PE100 de _140, 110 y 95, de 10Atm amb juntes electrosoldades. 

Tot l’equip de control, grup de pressió, electrovàlvula, etc., quedarà ubicat dins d’una caseta situada sota 

de la tribuna d’accés exclusiu al personal de servei. 

Abans de procedir a la col•locació de la gespa artificial, s’haurà de provar el sistema de reg i es 

garantitzarà per escrit el seu correcte funcionament. 

La col·locació dels dipòsits enterrats, caseta de bombes així com els elements necessaris per la 

connexió amb aquests es durà a terme segons indicacions de la DF, no existeixen dret a reclamar parts 

no executades d’obra. 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
4.1.- Moviment de terres. 
 
4.1.1.- Treballs preliminars. 
 
4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 

així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

 

4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 

 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i 

massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment 

enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses 

immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 

finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 

resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts 

al Quadre de Preus. 

 

4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i 

per tant, no donarà dret a abonament independent. 

 

4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. 
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4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment netejada amb aigua a 

pressió de paviment bituminós existent. 

 

4.1.2.- Excavacions. 
 
4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 

perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 

d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i 

la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

 

4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 

entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 

l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per 

l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 

respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats 

d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 

millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui 

la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 

instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 

correcta execució de les obres. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries 

per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
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cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 

emmagatzematges i abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 

pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 

ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

 

4.1.2.c.- Pretall en talussos. 

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 

realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat. 

En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. L’abonament 

d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus. 

 

4.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 

rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 

laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 

excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, 

la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats 

paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny 

i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota 

d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

Qualsevol rasa a executar es replantejarà a obra, la situació en plànol de les es únicament informatiu, 

essent necessaris tenir en compte en les diferents canalitzacions a executar, les prescripcions de les 

diferents companyies i la normativa vigent. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 

dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. Si 

en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 

realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 

sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 

transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 

podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 

de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 

aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
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4.1.3.- Terraplens i rebliments. 
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 

inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos 

definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al 

terraplè o pedraplè. 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 

com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 

terraplè segons el tipus definit a projecte. 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 

préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 

rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i 

altres activitats que facin falta. 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 

d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 

base de terraplè. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

 

4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 

executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 

generats per a la realització de les bermes i compactació de fons de l’excavació.. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

 

4.1.3.c.- Rebliments localitzats. 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 

presos abans i després dels treballs. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

 

4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidarà com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb els 

criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 

efectuat dintre el volum excavat. 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
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4.1.4.- Acabats. 
 
4.1.4.a.- Allisada de talussos. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les 

unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

 

4.1.4.b.- Retalusat en desmunts. 

Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el retalusat en excavació de terreny 

no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 

d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. El retalusat 

en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 

mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 

 

4.1.4.c.- Aportació i extensió de terra vegetal. 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre 

perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus 

dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà 

segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 

- m³ tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 

- m³ subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 

 

4.1.5.- Obres diverses. 
 
4.1.5.a.- Camins d’accessos als talls. 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb 

les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

 

4.1.5.b.- Proteccions d’escullera 

Les proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels 

talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats segons 

les dimensions teòriques que figuren als plànols de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director de 

les Obres. 

 

4.2.- Drenatge. 
 
4.2.1.- Cunetes i baixants. 
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4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 

L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 

aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 

l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 

element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 

 

4.2.1.b.- Baixants prefabricades. 

Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats sobre el 

terreny. 

L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 

Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

 

4.2.1.c.- Cunetes sense revestir 

S’amidaràn i abonaràn únicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació en desmunt de 

l’esplanada. 

L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn aplicant a cada 

tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou l’excavació, perfilat, 

maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat. 

El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran segons el preu 

que a tal efecte figura al quadre de preus. 

 

4.2.1.d.- Caz 

Els caz prefabricats de formigó es mesuraran per metres lineals realment col·locats a obra. 

L’abonament d’aquesta unitat es realitzarà d’acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 

quadre de preus, el qual inclou l’excavació, la base de formigó i el subministrament i col·locació de les 

peces. 

 

4.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
4.2.2.a.- Pericons i pous. 

 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 

s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en 

alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i 

graons per a formació d'escales de gat. 

Així mateix, el pous embornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 

Quadre de preus. 
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4.2.2.b.- Tubs d'acer corrugat. 

Els tubs d'acer corrugat i galvanitzat es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, prenent 

com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per tant, en consideració els 

retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria indicada als Plànols. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre de Preus. 

El preu inclou la preparació de la base d’assentament. 

L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la realització de les 

obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats descrites als seus apartats 

corresponents. 

 

4.2.2.c.- Claveguerons de formigó. 

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 

descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 

amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de 

canonades. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclòs la base i el 

reblert de formigó. 

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran 

com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals 

d’entrada i sortida. 

 

4.2.2.d.- Tubs de PVC 

Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al 

terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al 

quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera amb 

formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de formigó, i 

totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’excavació i el reblert de la 

rasa. 

 

4.2.2.e.- Drens. 

Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S’abonaran 

segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos 

en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtrant i el 

geotèxtil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el formigonat 

de la solera. 

 

4.2.2.f.- Brocs i enmacats 
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Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran 

segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos 

salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran 

amb el mateix criteri. 

L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 

quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de 

formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 

 

4.2.3.- Drens subterranis material filtrant. 
4.2.3.a.- Drens subterranis. 

L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny. Els 

replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la secció de 

cada dren. 

El geotèxtil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el preu 

s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren 

subterrani. 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 

d'obra. 

 

4.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 

Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 

diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després 

de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 

D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, 

havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 

 

4.2.4.- Desguassos 
Els desguassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de preus. 

El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desguàs i la seva correcta connexió amb la resta 

d’elements de drenatge. 

 

4.3.- Afermats. 
 
4.3.1.- Capes granulars. 
 
4.3.1.a.- Tot-u natural. 

El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 

seccions tipus assenyalades als Plànols. 
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No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4.3.1.b.- Tot-u artificial. 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 

seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4.3.1.c.- Terres estabilitzades amb ciment. 

L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment 

estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No 

s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats superiors a 

les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir dels metres 

quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control. 
 

4.3.2.- Mescles bituminoses. 
 

4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 

tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 

seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o 

el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot 

sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 

consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 

seran d'abonament les escreixes laterals. 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 

obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de 

control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 

 

4.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
4.3.3.a.- Regs d'emprimació. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 

als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

4.3.3.b.- Regs d'adherència. 
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Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 

segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

4.3.3.c.- Dobles tractaments superficials. 

Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 

 

4.4.- Estructures de formigó. 
 
4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 
 
4.4.1.a.- Armadures passives 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 

quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. 

Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. Al 

preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 

lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que 

no estiguin previstos als plànols. 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 

abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

4.4.2.- Formigons. 
 
4.4.2.a.- Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 

següents particularitats i excepcions: 

 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 

l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar 

l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 

drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 

d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 

Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots 

els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions 
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siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll 

d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 

4.4.2.b.- Bigues prefabricades de formigó pretesat. 

Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la tipologia de 

la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu inclou en tots els casos: 

adquisició, càrrega i transport a l'obra, aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui el procediment 

emprat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva correcta 

posada en obra. 

 

4.4.3.- Elements auxiliars. 
 
4.4.3.a.- Encofrats i motlles. 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 

amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 

caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 

mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 

necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

 

4.4.3.b.- Cindris. 

A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum realment 

cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer Director de les Obres i 

l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. En aquest preu queda inclosa la preparació de la 

base d’assentament. S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

 

4.5.- Obres vàries. 
 
4.5.1.- Planxa de porexpan. 
 
Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

4.5.2.- Proves de càrrega. 
 
Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada estructura segons el 

tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de preus. 
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Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la mala execució, 

resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament fent-se càrrec de totes les 

despeses el contractista. 

 

4.5.3.- Murs verds. 
 
Els murs verds s’abonaran per metre quadrat (m2) de parament exterior projectat sobre la vertical. En 

aquest preu queda inclòs el sobrepreu per estesa i compactació del rebliment del trasdós, no essent per 

tant aquest objecte d’abonament independent. Igualment inclou la preparació de la base, la malla 

electrosoldada i els ganxos de subjecció, el geotèxtil d’armadura, la terra vegetal i totes aquelles 

operacions per a la correcta execució de la unitat. 

El rebliment s’abonarà com a metre cúbic de terraplé. 

 

4.5.4.- Suports de material elastomètric. 
 
Els suports de material elastomèric s’abonaran per decímetre cúbic (dm3) de volum de neoprè, quedant 

inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de tefló i/o els ancoratges 

segons la tipologia del suport 

 

4.6.- Senyalització i abalisament. 
 
4.6.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran pels 

metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada amidament 

dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 

Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) totals 

realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

 

4.6.2.- Senyalització vertical. 
 
4.6.2.a.- Senyals verticals de codi. 

Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 

determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 

d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment reaprofitades i 

s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les àrees 

que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, les plaques 
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complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i s’abonaran per 

aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 

 

4.6.2.b.- Plaques i panells d’alumini. 

Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 

realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin 

en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 

- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 

- Els càlculs resistents del senyal. 

- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 

 

4.6.2.c.- Pals de suport i fonaments. 

Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals de 

codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats (u) 

realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 

1. 

Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals (m) 

realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin 

en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 

col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 

subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 

Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides que 

figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per escrit de la 

Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació tècnica de la 

Direcció d’Obra. 

 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització d'obra i la seva retirada. 

- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 

- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 

- El subministrament de formigó. 

- Els excessos d'excavació i formigó. 

- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
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- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 

- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 

- La reposició del paviment enderrocat. 

- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 

- Els càlculs resistents del fonament. 

- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 

implantació segons les especificacions del procés d’execució. 

 

4.6.2.d.- Pòrtics i banderoles. 

Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs de 

braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de cada tipus es farà 

comptant el nombre d’unitats (U) realment col·locades, i l’abonament, al que s’inclouen els 

fonaments, per aplicació a l’amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 

 

4.6.3.- Abalisament. 
 
Els panells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces de 

fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu 

unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 

Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) i s’amidaran pel nombre d’unitats realment col·locades i 

s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 

col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 

l’amidament. Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats 

realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 

l’amidament. 

Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a part en estar 

inclosos a la barrera. 

 

4.7.- Obres complementàries. 
 
4.7.1.- Tanca exterior i encintats 
 
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri: 

Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) realment col·locats en obra. 

El preu corresponent del Quadre de Preus inclou: 

Subministrament i utilització de tots els materials, tant per als fonaments com pals i enreixats. Aquest 

preu inclou també l'obertura de sots per als fonaments dels pals i el subministrament i utilització de tots 
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els elements d'ancoratge i travament que fos necessari col·locar en aquells pals que per raons de canvi 

d'alineació o d'interrupció de la tanca, fóra necessari travar d'una manera especial. 

 

4.7.2.- Impermeabilització basses 
 
La impermeabilització de les bases es mesurarà per metre quadrat (m2) col·locat, sense contemplar els 

solapes de les membranes a les juntes, que es consideren incloses en el preu. 

 

4.7.3.- Tubs de poliester reforçats amb fibra de vidre 
 
S’amidaran per metre lineal realment col·locats a obra. S’abonaran segons els seu diàmetre i gruix 

segons els preus que a tal efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i la 

col·locació del tub, així com la part proporcional de colzes i juntes. 

 

4.8.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
4.8.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 
- Definició: 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres 

de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de 

vianants. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi 

la seva necessitat de: 

 

Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 

suports i elements auxiliar de fixació. 

Cons 

Balises lluminoses intermitents i fixes. 

Semàfors provisionals. 

Captafars. 

Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 

amb la normativa vigent. 

Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 

abalisament. 
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Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 

correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada 

per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 

desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb 

el desenvolupament de les obres. 

- Condicions generals: 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i 

aprovada per la D.F. 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

 
4.8.2.- Condicions del procés d’execució. 
 

La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 

eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, 

ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 

immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 

fabricant. 

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 

desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 

definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 

compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 

establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 

menors de les específiques d’obres definitives. 

 

4.8.3.- Unitat i criteri d’amidament. 
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- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 

provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 

partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 

 

4.8.4.- Normativa de compliment obligatori. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 

O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 

annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 

(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre 

de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre), “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, 

l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reglament de Baixa Tensió. 

 

4.8.3.- Xarxa de reg 
 
S’abonaren aquelles unitats d’obra realment executades 

 

4.9.- Obra civil i pagaments a companyies de serveis. Escomeses, serveis afectats i 
implantació de serveis. 
 
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre 

de preus, segons els criteris generals del projecte. 

La part d’escomesa o treballs de companyia a abonar a al Companyia de Serveis, es justificarà amb la 

factura i rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament serà l’import de la factura, exclòs l’IVA, com a 

preu d’Execució Material. L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 

 

4.10.- Partides alçades a justificar 
 
Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obres o instal·lacions s’abonaran amb els preus de 

projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el corresponent 

preu contradictori. 

Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per 

mediació) a les empreses o organismes que és determini seran certificats de la següent forma: 

La partida és justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de GISA, i el 

corresponent rebut visat per la direcció d’obra. 
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L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o organismes 

esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes en l’obra 

adjudicada. 

Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats incrementant en un 

5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional. Aquest import 

resultant tindrà caràcter de preu d’execució material. 

 

4.11.- Partida alçada a justificar pel Pla d’Atenció als Ciutadans (P.A.C.). 
 
- La partida alçada a justificar pel Pla d’Atenció als Ciutadans (P.A.C.) és prevista per la realització per 

empreses especialitzades en comunicació i atenció al públic d’una campanya d’informació al llarg de tota 

l’obra. 

El contractista de l’obra restarà obligat a abonar els imports presentats per la empresa o empreses que 

es designin per a la realització d’aquesta tasca. 

 

Criteris generals: 
El pagament dels imports de les factures generades pel Pla d’Atenció als Ciutadans, es justificarà amb 

l’autorització prèvia als treballs per Direcció d’Obra i el corresponent rebut visat per la Direcció d’Obra. 

En cas de necessitat d’execució de treballs nocturns, no existirà cap reclamació per sobrecost. 

L’import a certificar es calcularà amb l’import de les factures abonades, exclòs l’IVA. Aquest import es 

considerarà com a preu d’execució material. 

 

 

Igualada, Juny 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Ignasi Gonzàlez Espinosa 

L'Enginyer Autor del Projecte 
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Amidaments  



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 00
TREBALLS PREVISTITOL 3 00
ENDERROCSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G214U020

AMIDAMENT DIRECTE 105,146

m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels residus
d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

2 G214U010

AMIDAMENT DIRECTE 233,492

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca tubular perimetral de camp de futbol3 G21B1004

AMIDAMENT DIRECTE 282,880

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G21H0002

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G21R0002

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

kg Disposició controlada a abocador específic de residus de fibrociment (residus especials)6 I2RA7520

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de recollida i transferència7 I2R5L000

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl�lica d'1 m3 per a residus especials8 I2R5RL00

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 00
TREBALLS PREVISTITOL 3 00
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU010

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U010

AMIDAMENT DIRECTE 3.304,570

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G221U012

AMIDAMENT DIRECTE 17.214,985

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G226U030

AMIDAMENT DIRECTE 12.614,283

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVACAPÍTOL 01
OBRA CIVILTITOL 3 01
PAVIMENTACIÓTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

1 G975U020

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 2 G921U020

AMIDAMENT DIRECTE 1.204,070

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients

3 G9F1U010

AMIDAMENT DIRECTE 794,000

m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric4 G922U010

AMIDAMENT DIRECTE 798,420

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI5 G9J1U010

AMIDAMENT DIRECTE 490,700

t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum6 G9H1U612

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 490,700 0,200 2,300 225,722

TOTAL AMIDAMENT 225,722

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 3

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses7 G9HA0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 225,722 0,060 13,543

TOTAL AMIDAMENT 13,543

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVACAPÍTOL 01
MOBILIARI URBÀTITOL 3 02
BANCS I PAPERERESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Banc tipus nu sense respatller de Santa&Cole o equivalent, de 258 cm de longitud, format per estructura d'acer
galvanitzat en calent, amb potes de tub rodó, base de discos rodons i riostra longitudinal soldada a la part superior de les
potes, fixat al paviment amb 4 cargols d'acer bicromat per pota, seient de 8 llistons de fusta massissa de bolondo natural
fixats amb cargols d'acer bicromat, col.locat

1 FQ11U210

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport amb
tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment

2 FQ210100

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subministrament i muntatge d'aparca-bicicletes de 2 places, ancorat a dau de formió. Totalment acabat3 FQ115TN1

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVACAPÍTOL 01
TANCAMENTSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca de 2m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a fonament o muret de formigó i acabat
amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix

1 F6A2U010

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Barana d'acer inoxidable, segons plànols, Cargols i parts metàl�liques incloses. Inclòs suministre i col�locació.2 GAR1U020

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVACAPÍTOL 01
MURTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 4

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

1 G222U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,550 1,000 58,540 32,197

TOTAL AMIDAMENT 32,197

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 234,000 234,000

TOTAL AMIDAMENT 234,000

m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G229U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 58,540 58,540

TOTAL AMIDAMENT 58,540

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

4 G3Z1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 58,540 0,950 55,613

TOTAL AMIDAMENT 55,613

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat5 G450U070

AMIDAMENT DIRECTE 53,180

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat6 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 3.187,590

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist7 G4D0U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 58,540 2,300 134,642

TOTAL AMIDAMENT 134,642

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist8 G4D0U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,300 58,540 134,642

TOTAL AMIDAMENT 134,642

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 5

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica9 G781U010

AMIDAMENT DIRECTE 134,642

m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col�locada

10 G774U002

AMIDAMENT DIRECTE 134,642

m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 150 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

11 G7J1U001

AMIDAMENT DIRECTE 2,875

m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual12 G7J5U020

AMIDAMENT DIRECTE 2,875

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

13 GD5AU016

AMIDAMENT DIRECTE 61,000

m Barana d'acer inoxidable, segons plànols, Cargols i parts metàl�liques incloses. Inclòs suministre i col�locació.14 GAR1U020

AMIDAMENT DIRECTE 58,540

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
APARCAMENT D'AUTOBUSOSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILTITOL 3 01
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU010

AMIDAMENT DIRECTE 1.362,000

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.362,000 0,150 204,300

TOTAL AMIDAMENT 204,300

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.362,000 0,200 272,400

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 272,400

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G226U030

AMIDAMENT DIRECTE 1.433,806

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
APARCAMENT D'AUTOBUSOSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILTITOL 3 01
PAVIMENTACIÓTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

1 G9GA0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,200 1.362,000 272,400

TOTAL AMIDAMENT 272,400

m2 Pintat de doble capa de pintura sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb aditiu vermellós.

2 GBA3A001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.362,000 1.362,000

TOTAL AMIDAMENT 1.362,000

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM3 F931201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 272,400 0,150 40,860

TOTAL AMIDAMENT 40,860

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
APARCAMENT D'AUTOBUSOSCAPÍTOL 02
OBRA CIVILTITOL 3 01
SENYALITZACIÓTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 5,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 7

m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

2 GBA31001

AMIDAMENT DIRECTE 14,800

u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

3 GBB1U030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació

4 GBBZU001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

5 GBB1U120

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
APARCAMENT D'AUTOMÒBILSCAPÍTOL 03
OBRA CIVILTITOL 3 01
ENDERROCSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

1 G219U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.124,000 10,000 11.240,000

TOTAL AMIDAMENT 11.240,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
APARCAMENT D'AUTOMÒBILSCAPÍTOL 03
OBRA CIVILTITOL 3 01
PAVIMENTACIÓTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m21 F9J12350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.124,000 1.124,000

TOTAL AMIDAMENT 1.124,000

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 2 G921U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.124,000 0,300 337,200

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 337,200

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.124,000 0,040 2,300 103,408

TOTAL AMIDAMENT 103,408

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses4 G9HA0010

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-15 G9J1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.124,000 1.124,000

TOTAL AMIDAMENT 1.124,000

t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum6 G9H1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.124,000 0,060 2,300 155,112

TOTAL AMIDAMENT 155,112

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
APARCAMENT D'AUTOMÒBILSCAPÍTOL 03
OBRA CIVILTITOL 3 01
SENYALITZACIÓTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

1 GBA32001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 39,000 6,000 234,000

TOTAL AMIDAMENT 234,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 04
OBRA CIVILTITOL 3 01

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 9

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U012

AMIDAMENT DIRECTE 1.323,000

m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

2 G2240002

AMIDAMENT DIRECTE 6.615,000

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3 G222U102

AMIDAMENT DIRECTE 162,850

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

4 F9715G11

AMIDAMENT DIRECTE 20,160

u Pericó de 60 x 60 cm i 1,00 m de profunditat mitjana, formada per solera de formigó en massa hm-15 de 15 cm
d'espessor amb formació de pendents, fàbrica 1/2 asta de maó perforat amb morter de ciment m-40 enfoscat i bruñit
interior amb morter hidròfug, formació de mitges canyes i p.p. d'embocadures i entrega de canalitzacions; construida
segons nte/iss-51. Mesurada la unitat acabada.

5 FDK2Z001

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Registre de dimensions 60 x 60 cm, classe b-125, fomat per un cèrcol i una tapa de fundició modular une-en-124:1995,
col�locat amb morter de ciment en arqueta existent. Mesurada la unitat acabada.

6 FDKZZ001

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Col�locació i subministrament de canal de formigó polímer tipus Ulma o equivalent, ample interior 200mm. i alçada exterior
350mm., per a la recollida d'aigües pluvials en mòduls d'1 m. de longitud, cancel�la de seguretat CS100, reixa de fibra de
vidre reforçat.

7 FD5HU006

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa per a vianants A2 10x20 cm, classe R 3,5 (UNE 127025), col.loda sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

8 F96512C5

AMIDAMENT DIRECTE 126,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 04
TANCAMENTSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 10

m Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 7.6 m amb platines i ancorats
sobre daus de formigó

1 FQS1U010

AMIDAMENT DIRECTE 280,000

m Barana perimetral en tub de 50 mm. Galvanitzada en calent, alçada 1,10 m. desde la canaleta o vorera perimetral i
muntants cada 2 m. empotrada en el paviment.

2 GB12Z001

AMIDAMENT DIRECTE 666,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 04
IL�LUMINACIÓTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col�locació de columna de 20 m. d'alçada, galvanitzada en calent amb plataforma i escala anti-pànic,
creuetes per a suportar sis projectors de 2000 W, inclòs el servei de grua.

1 FGF1Z001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Suministrament i col�locació de projector MODELS 1743/1744/1745 de DISANO o equivalent d'halogenurs metàl�lics de
2000 W, làmpara inclosa, tancat i muntat.

2 FHQ6Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Subministrament i col�locació d'armari de polièster de mides 120x75 per allotjar els equips d'encesa composts per
reactància i condensador.Inclós els elements necessaris per l'encessa del equips d'iluminació.

3 FG1AZ001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministrament y col�locació d'armari Merlin Gerin Pragma F de 288 pasos o equivalent, compost de seccionador
general, 4 diferencials i 4 magnetotèrmics.

4 FG1AZ002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

5 FG22Z002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 04
XARXA DE REGTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 11

ml Col�lector enterrat de PVC rigid (upvc) de 250 mm de diàmetre exterior i espessor 6,2 mm (UNE EN 1401- EN 1456),
col�locat sobre un llit de sorra de 20 cm d'espessor, replè de sorra fins a 20 cm per sobre del mateix, p.p. de colzes, junta
elàstica bilabial, peces especials, connexions i entregues en arquetes ; realitzat segons nte/iss-46. Mesurat entre eixos
d'arquetes.

1 FFP10001

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

ml Col�lector enterrat de PVC rigid (upvc) de 315 mm de diàmetre exterior i espessor 6,2 mm (UNE EN 1401- EN 1456),
col�locat sobre un llit de sorra de 20 cm d'espessor, replè de sorra fins a 20 cm per sobre del mateix, p.p. de colzes, junta
elàstica bilabial, peces especials, connexions i entregues en arquetes ; realitzat segons nte/iss-46. Mesurat entre eixos
d'arquetes.

2 FFP10002

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Programador modular SI-RR, de 4 estacions que pot ser ampliat fins a 12 estacions afegint-hi 2 mòduls de 4 estacions,
triple programa, retard entre estacions programable: 0-99 segons per programa, transformador intern, opció módem: el
programador pot ser connectat a una línea telefònica per a control remot a través d'un PC. Totalment instal�lat a l'interior
de la caseta del camp, inclús connexions d'electricitat i d'aigua.

3 FJSAU040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministrament i instal�lació del circuit de cablejat elèctric per a la instal�lació de reg, constituit per una manguera Aceflex
o equivalent de 0,6/1kv, de 1,5 mm2 de secció, de 7,5,4,3 i 2 fils per al control de la instal�lació. Inclús connectors estancs
DBY de RAIN BIRD o equivalent, introducció de la manguera de conductors en tuberia de polietilè PE-50 A, PN 6 i DN 32,
col�locada en la rasa al costat de la tuberia de reg. Inclosa la part proporcional de fixació del tub. Considerem la distància
del programador a l'anell del camp de 25 m.l.

4 FG22Z001

AMIDAMENT DIRECTE 373,000

u Subministrament i instal�lació de canó sectorial de retorn lent de RAIN BIRD o equivalent, angle de trajectòria 23 graus.
Reg sectorial ajustable entre 40 i 360 graus. Ajust senzill del sector de reg. No es precisen eines per ajustar l'angle
desitjat. Es subministra amb 6 toberes per a radis amb un abast entre 32 i 55 mts amb una pressió nominal entre 3 i 6
bar. El canó anirà muntat sobre una brida metàl�lica, suport de tub galvanitzat i colze metàl�lic. Deixant-lo preparat al nivell
desitjat.

5 FJS2Z015

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Electrovàlvula de 3´´, de pas total per alts rendiments amb una mínima pèrdua de càrrega amb escomesa roscada de 3´´
BSP i solenoide de 24v i 2,5w, configuració línea -angle, son vàlvules de tancament lent per a evitar cops d'ariet. Aquesta
vàlvula anirà muntada amb peces especials de 3´´ deixant-la instal�lada en una arqueta existent de formigó.

6 FJSBZ120

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col�locat al fons de la rasa i provat

7 GFB1U611

AMIDAMENT DIRECTE 115,000

m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col�locat al fons de la rasa i provat

8 GFB1U609

AMIDAMENT DIRECTE 348,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

9 FG22TB1K

AMIDAMENT DIRECTE 378,000

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 12

u Vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 mm de diàmetre, completament instal�lada i provada.10 FJSBZ000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Kit de protecció anti-descàrregues elèctriques LPVK-12 E de RAIN BIRD o equivalent.11 FG41Z4FJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Replanteig de la instal�lació, proves de càrrega , estanqueitat i reg, aixi com la regulació dels canons, programació i
cabals per a optimitzar el reg i el seu funcionament.

12 FJS1Z001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari metàl.lic de doble aïllament, protecció IP-54, Interruptor general. Fusibles de potència. Sistema d' arrencament
estrella-triangle per mitjà de contractors i temporitzador. Relé tèrmic, magnetotèrmic i diferencial. Transformador de 380 a
24 v, amb fusible de maniobra Selector manual, parada, automàtic. Electrosondes de nivell, sensibilitat regulable, per al
control de nivell de l'aigua del pou. Regleta de connexions Circuit de maniobra a 24 v Sortida per a connexió al
programador i connexió fins al mateix. Es consideren uns 25 m.l del programador a la instal.lació per al seu cablejat
elèctric. Connexió del quadre a bomba i sondes de nivell.

13 FG1AZ929

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Suministrament i instal�lació de protector de fibra per a canons anteriors de 70x70x3014 FJS1Z002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 04
PAVIMENTSTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM1 F921201F

AMIDAMENT DIRECTE 1.141,000

m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m22 F9J12350

AMIDAMENT DIRECTE 7.208,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

3 F9H18214

AMIDAMENT DIRECTE 677,552

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m24 F9J12X50

AMIDAMENT DIRECTE 7.208,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

5 F9H17114

AMIDAMENT DIRECTE 508,164
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m2 Gespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION o equivalent de 60 mm. Fil monofilamentat còncau bicolor d´alta resistència i
baix coeficient d´abrassivitat amb nervi central, de 240 micres. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel,
llastrada amb sorra de sílex arrodonida, neta i seca de granulometria 0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú de
granulometria 0.5/1.8 en una proporció de 15 kg/m2. Fil de polietilè teixit sobre un doble backing especialment reforçat
100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.164 gr/m2 i pes total aproximat de 2.344 gr/m2 (+/-11%). Servit en rotlles de 4m.
d´ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm. d´ample complint la
reglamentació de la R.F.E.F., amb les juntes encolades amb cola de poliuretà.

6 F9Z1Z001

AMIDAMENT DIRECTE 7.208,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m27 F9J13R40

AMIDAMENT DIRECTE 7.208,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
CAMP DE FUTBOLCAPÍTOL 04
EQUIPAMENT ESPORTIUTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col�locació de joc de porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub d'al�lumini pintat a
foc de Æ120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires, inclosa xarxa de nylon
reglamentàrias i fonamentació, per terreny de joc de fútbol 11.

1 FQSEZ001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col�locació de suports per a banderins de senyalització a base de tub d'al�lumini diàm. 25, color blanc
de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col�locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc de fútbol 11.

2 FQSEZ002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Banc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils galvanitzats, Decoresport o equivalent, seients de PVC
termo-modelats i folre de policarbonat al sostre i al�lumini al lateral.

3 FQSEZ003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament i col�locació de joc de porteries de futbol 7 abatibles, en al�lumini inclosa la xarxa de nylon, fonamentació
i vaina d'ancoratge.

4 FQSEZ004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Instal�lació de marcador electrònic alimentat a 220 v, de 250 x 80 x 10 cm, amb dígits de 45 cm d’alçada. Rotulació fixa de
150 mm (local i visitant). Sistema de transmissió via ràdio o per cable.

5 FQSEZ005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
EQUIPAMENTS INFANTILS I ZONA DE PETANCACAPÍTOL 05
TANCAMENTSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM1 F932101J
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 51,000 0,150 7,650

TOTAL AMIDAMENT 7,650

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM2 F931201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 51,000 0,150 7,650

TOTAL AMIDAMENT 7,650

m Preparació i col�locació tauló de fusta tractada de secció 25 cm per 2 cm.3 FQSEZ011

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
EQUIPAMENTS INFANTILS I ZONA DE PETANCACAPÍTOL 05
EQUIPAMENTSTITOL 3 02
EQUIPAMENTS INFANTILSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Joguina de molla El Galopador tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locat1 FZ1310X2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Joguina de molla La moto tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locat.2 FZ1310X3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Joguina de molla El Pájaro Loco tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locat3 FZ1310X4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tobogà model M 351 tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locat4 FZ1310X5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pòrtic de columpi doble amb protecció model M 948-50 tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locat5 FZ1310X6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Xarxa de joc d'estrella gran, model 2360 COROCORD tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locada6 FZ1310X7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arener de fusta model SPFE 25125 KOMPAN NATURE o equivalent de dimensions 3 x 3 m2, inclou el reblert amb sorra
neta, totalment col�locat.

7 FZ1310X8

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
EQUIPAMENTS INFANTILS I ZONA DE PETANCACAPÍTOL 05
EQUIPAMENTSTITOL 3 02
PETANCATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Preparació i col�locació del paviment amb estesa i piconatge del material per pista de petanca, d'acord amb les
especifiacions de la Federació Espanyola de Pentanca.

1 FQSEZ010

AMIDAMENT DIRECTE 168,000

m Preparació i col�locació tauló de fusta tractada de secció 25 cm per 2 cm.2 FQSEZ011

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
URBANITZACIÓ C/ANSELM CLAVÉCAPÍTOL 06
OBRA CIVILTITOL 3 01
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics1 F2225220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 415,000 1,000 1,500 622,500

TOTAL AMIDAMENT 622,500

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G226U030

AMIDAMENT DIRECTE 564,920

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
URBANITZACIÓ C/ANSELM CLAVÉCAPÍTOL 06
OBRA CIVILTITOL 3 01
PAVIMENTACIÓTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

1 G9650002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 230,000 2,000 460,000

TOTAL AMIDAMENT 460,000

m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col�locada

2 G974U010
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AMIDAMENT DIRECTE 460,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
GRADERIACAPÍTOL 07
ESTRUCTURATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat1 G450U070

AMIDAMENT DIRECTE 412,990

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 9.405,000

m Biga prefabricada per a graderia de formigó amb armadures pretesades. Totalment col�locada3 G4L1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 6,000 2,000 480,000

C#*D#*E#*F#2 11,000 6,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 546,000

m Graderies prefabricades tipus GN-85/40 de PH Norten, recolzades a biga zanca, inclou col�locació, anivellació, rejuntat,
apuntalament. Totalment acabada

4 G4L1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 40,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

m Graons prefabricats tipus PN-85/40 de Norten, recolzats sobre les grades, de 1,20x0,20x0,30, inclòs rejuntat i totalment
rematats.

5 G4L1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 8,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

6 G440U004

AMIDAMENT DIRECTE 12.345,660

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
GRADERIACAPÍTOL 07
FONAMENTSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

1 G222U002

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist2 G4D0U010

AMIDAMENT DIRECTE 92,670

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

3 G3Z1U010

AMIDAMENT DIRECTE 38,850

m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat4 G450U050

AMIDAMENT DIRECTE 41,400

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat5 G450U040

AMIDAMENT DIRECTE 77,700

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat6 G4B0U020

AMIDAMENT DIRECTE 12.345,660

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
GRADERIACAPÍTOL 07
ACABATSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana d'acer inoxidable, segons plànols. Cargols i parts metàl�liques incloses. Suministre i col�locació1 GAZ1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 2,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 92,000

m2 Coberta amb placa nervada de 50 mm de gruix de dues planxes d'acer, prelacades de 0,5 mm de gruix, amb aïllament de
poliuretà de densitat 40 kg/m3, i un pes entre 12 i 14 kg/m2 col.locada amb fixacions mecàniques

2 E535U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 401,690 401,690

TOTAL AMIDAMENT 401,690

u Seient per grades composat per: Carcassa anatòmica B-92 brillant o equivalent. Plàstic Moplen alt impacte o equivalent,
tractat amb additius antiestàtics i tractament anti- U.V. Colors estàndard estables. Fixació directa a grades mitjançant tacs
especials. Orificis de desaigua. Accessoris opcionals: numeració y tractament ignífug. Ratllat antilliscant en el seient.
Mides: ample 43, llarg 47,5 cm. altura respatller. Subministrament  i col�locació.

3 FQSEZ006

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 18

AMIDAMENT DIRECTE 256,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
GRADERIACAPÍTOL 07
INTERIORSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual de 29x14x5 cm, d'una cara vista,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 E6122K3K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 61,320 61,320

TOTAL AMIDAMENT 61,320

PA Partida alçada a justificar de disseny, càlcul i dimensionament d'instal�lacions de ventilació, força, suministre d'aigua
potable i electricitat de l'edificació de vestidors.

2 XPAUU001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'execució d'instal�lacions d'electricitat, força, aigua potable, sanejament
de l'edificació, seguint la morfologia donada als plànols. Totalment acabada.

3 PPAUU001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
ZONA VERDACAPÍTOL 08
XARXA DE REGTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

1 EFB18455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 519,820 519,820

C#*D#*E#*F#2 222,000 222,000

TOTAL AMIDAMENT 741,820

u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla LCD en muntatge superficial, tipus
Image 6 de Rain-Bird o equivalent, instal.lat i programat

2 FJSAU020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la demanda, de 12 m3/h de cabal màxim i de 60 m.c.a.
d'alçària manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2 electrobombes d'eix vertical, transductor de pressió amb
vàlvula, manòmetre amb vàlvula, vàlvules de comporta en l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en la impulsió,
col.lectors d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i quadre elèctric de protecció i maniobra amb variador de freqüència
amb alternància de funcionament de les bombes, muntat sobre bancada, connectat a la xarxa de servei i a la xarxa
elèctrica

3 ENX3U230
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Regulador de nivell de la casa FLYGTmodel ENM-10 o equivalent4 ENX3X001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de
PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada superficialment

5 EN3183P7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

6 EFB27455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 344,270 344,270

C#*D#*E#*F#2 222,000 222,000

TOTAL AMIDAMENT 566,270

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
ZONA VERDACAPÍTOL 08
PLANTACIONSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

1 FR2G8B31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 39,000 39,000

C#*D#*E#*F#2 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 102,000

u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 6/8
a arrel nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

2 GR471102

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua en
clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

3 GR471202

AMIDAMENT DIRECTE 63,000
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u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 6/8 cm en C mínim 25
L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

4 GR451003

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

5 GR4G1002

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
AIGUES RESIDUALS I PLUVIALSCAPÍTOL 09
AIGÜES PLUVIALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

1 GFA1U125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

2 GFA1U120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 23,000 23,000

C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#3 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 143,000

m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

3 GFA1U140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 132,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 202,000

m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

4 GFA1U131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 21

C#*D#*E#*F#2 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m Tub de PVC de DN 800 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

5 GFA1U209

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

6 GFA1U212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 43,000 43,000

TOTAL AMIDAMENT 73,000

m Tub de PVC de DN 630 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

7 GFA1U216

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

8 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 621,558

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

9 G222U002

AMIDAMENT DIRECTE 1.487,998

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10 G228U200

AMIDAMENT DIRECTE 766,100

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

11 G229U010

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col�locat

12 G7B1U010

AMIDAMENT DIRECTE 505,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
AIGUES RESIDUALS I PLUVIALSCAPÍTOL 09
AIGÜES RESIDUALSTITOL 3 02
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 175,990

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

2 G222U002

AMIDAMENT DIRECTE 351,282

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U200

AMIDAMENT DIRECTE 179,290

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G229U010

AMIDAMENT DIRECTE 50,308

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col�locat

5 G7B1U010

AMIDAMENT DIRECTE 171,230

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

6 GDD1U014

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

7 GDD1U114

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col�locat, segons plànols8 GDDZU100

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

9 GDK2U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

10 GFA1U240

AMIDAMENT DIRECTE 138,990

m Colçe a 90º de PVC. 315 mm de diàmetre.  Suministre i col�locació.d'acord amb les fitxes d'Aigües de Blanes del PPTP11 GFA1CE07
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
INSTAL�LACIONS EXTERIORSCAPÍTOL 10
AIGUA POTABLETITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics1 F2225220

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U200

AMIDAMENT DIRECTE 72,300

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 64,300

u Formació de paret per a pou de registre de 80 cm de diàmetre amb totxo de gero, col�locats amb morter mixte de portland4 GDD1CE01

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministrament i muntatge de bastiment i tapa de fosa ductil, tipus D 400 rexel de funditubo aigua potable, o equivalent
per a pou de registre, col�locat amb morter mixte de portlannd

5 GDKZCE01

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministrament i muntatge de colze de FD dn 200 inclosos els ancoratges6 GF32CE02

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
INSTAL�LACIONS EXTERIORSCAPÍTOL 10
ENLLUMENAT I ELECTRICITATTITOL 3 02
LLUMENERES I BÀCULSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera extensiva en zona verda, amb làmpada de vapor de mercuri de 150 W, SERIE 1780- discovery CDM-TT de la
casa DISANO o equivalente

1 FHN2X002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

2 FHM11N22
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Projector, amb làmpada de vapor de mercuri de 150 W,   SERIE 3132- TEX de la casa DISANO o equivalente3 FHN2X003

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

4 FHM11J22

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

5 GG31350U

AMIDAMENT DIRECTE 1.548,460

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub6 FG311506

AMIDAMENT DIRECTE 1.548,460

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
INSTAL�LACIONS EXTERIORSCAPÍTOL 10
ENLLUMENAT I ELECTRICITATTITOL 3 02
RASES I PERICONSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 GDG3U004

AMIDAMENT DIRECTE 1.548,460

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra2 FDK256F3

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
INSTAL�LACIONS EXTERIORSCAPÍTOL 10
ENLLUMENAT I ELECTRICITATTITOL 3 02
TRANSFORMADORTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Transformador MT format per 3 mòduls metàl�licas de tall i aillament integre en gas, preparat per una eventual inmersió,
amb mòdul prefabricat de 6080 mm de llarg per 2380 mm de fons per 3240 mm d'altçada. Inclou l'edifici i tots els
elements exteriors segons CEI 622171-202, transformadors elèctrics de MT a BT amb característiques segons Annex 11.
transport, muntatge, accessoris i posada en funcionament inclòs.

1 EJM1CE01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
INSTAL�LACIONS EXTERIORSCAPÍTOL 10
PÈRGOLA FOTOVOLTAICATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mòduls fotovoltaics S02 150 WP1 GP5ADH01

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

u Cablejat especial per pèrgola fotovoltaica. Connectors estancs pels mòduls. Caixa de comptador per la ubicació del
mateix. Proteccions elèctriques per la importació i exportació incloses.

2 GP5AD112

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mà d'obra d'instal�lació i connexió elèctrica de mòduls fotovoltaics3 GP5P0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Inversor SMC5000A4 GEM00005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
INSTAL�LACIONS EXTERIORSCAPÍTOL 10
SISTEMES AUXILIARSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sistema de parallamps de protecció general de totes les zones de la Zona Esportiva de Santa Margarida de Montbui,
totalment instal.lat.

1 EM912000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb accessoris per a connectar al cable guarda i baixant protegida amb
tub d'acer i cable de Cu de 95 mm2 i 0,6/1 kV. Instal.lada i verificada.

2 FGD2X001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra3 FDK256F3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 GDG3U004

AMIDAMENT DIRECTE 584,450

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub5 FG311906

AMIDAMENT DIRECTE 52,000
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PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar de reposició de serveis afectats.1 XPAU0138

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o alternatives afectades per la realització de les obres, segons
Llei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de setembre de 1993

2 XPAU0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19863 XPA200AC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812

2 H1411115

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

3 H1411117

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

6 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent
, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7 H142BA00

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4588 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1409 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13610 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 1208311 H144D205

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

12 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

13 H1457520

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

14 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

15 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

16 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

17 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 28

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

18 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

19 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable20 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

21 H147D102

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79522 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Faixa de protecció dorsolumbar23 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

24 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

25 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

26 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

27 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47128 H1485800
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant29 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12
SENYALITZACIÓTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs1 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit3 HBBAE001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

5 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària6 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs7 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs8 HBC1JF01

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 30

SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

1 H1511212

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

2 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

3 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

4 H1542013

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs5 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs6 HBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària7 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs8 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1HGK1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

10 H1512007

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

11 H1521431

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 31

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs12 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions13 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

2 HQU1A502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions8 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

Euro
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u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12
FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONALTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones3 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUIOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12
CONTROL DE SALUT DEL PERSONALTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 23/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,14m2E535U003 Coberta amb placa nervada de 50 mm de gruix de dues planxes d'acer, prelacades de 0,5 mm de
gruix, amb aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, i un pes entre 12 i 14 kg/m2 col.locada
amb fixacions mecàniques

P- 1

(TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €427,32m3E6122K3K Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual de 29x14x5 cm,
d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 2

(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €3,19mEFB18455 Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa

P- 3

(TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €2,41mEFB27455 Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de
la rasa

P- 4

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €104.981,00PAEJM1CE01 Transformador MT format per 3 mòduls metàl�licas de tall i aillament integre en gas, preparat per
una eventual inmersió, amb mòdul prefabricat de 6080 mm de llarg per 2380 mm de fons per 3240
mm d'altçada. Inclou l'edifici i tots els elements exteriors segons CEI 622171-202, transformadors
elèctrics de MT a BT amb característiques segons Annex 11. transport, muntatge, accessoris i
posada en funcionament inclòs.

P- 5

(CENT QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS)

 €3.467,42uEM912000 Sistema de parallamps de protecció general de totes les zones de la Zona Esportiva de Santa
Margarida de Montbui, totalment instal.lat.

P- 6

(TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €40,25uEN3183P7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal,
amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de
60°C i muntada superficialment

P- 7

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €9.459,75uENX3U230 Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la demanda, de 12 m3/h de cabal
màxim i de 60 m.c.a. d'alçària manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2 electrobombes
d'eix vertical, transductor de pressió amb vàlvula, manòmetre amb vàlvula, vàlvules de comporta
en l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en la impulsió, col.lectors d'aspiració i impulsió,
calderí amb vàlvula i quadre elèctric de protecció i maniobra amb variador de freqüència amb
alternància de funcionament de les bombes, muntat sobre bancada, connectat a la xarxa de servei
i a la xarxa elèctrica

P- 8

(NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €84,77uENX3X001 Regulador de nivell de la casa FLYGTmodel ENM-10 o equivalentP- 9
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €4,87m3F2225220 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics

P- 10

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €65,57mF6A2U010 Tanca de 2m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a fonament o
muret de formigó i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix

P- 11

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €24,34m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 12
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €24,33m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 13
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €11,67m3F932101J Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 14
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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 €10,36mF96512C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa per a vianants A2 10x20 cm, classe R 3,5 (UNE
127025), col.loda sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 15

(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €74,24m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 16

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €48,74tF9H17114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 17

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €46,79tF9H18214 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 18

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €0,40m2F9J12350 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2P- 19
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €0,40m2F9J12X50 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2P- 20
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €0,34m2F9J13R40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2P- 21
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €26,36m2F9Z1Z001 Gespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION o equivalent de 60 mm. Fil monofilamentat còncau
bicolor d´alta resistència i baix coeficient d´abrassivitat amb nervi central, de 240 micres. Fibra amb
tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de sílex arrodonida, neta i seca
de granulometria 0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú de granulometria 0.5/1.8 en una
proporció de 15 kg/m2. Fil de polietilè teixit sobre un doble backing especialment reforçat 100%
polipropilè. Pes de la fibra: 1.164 gr/m2 i pes total aproximat de 2.344 gr/m2 (+/-11%). Servit en
rotlles de 4m. d´ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de
10 cm. d´ample complint la reglamentació de la R.F.E.F., amb les juntes encolades amb cola de
poliuretà.

P- 22

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €64,81mFD5HU006 Col�locació i subministrament de canal de formigó polímer tipus Ulma o equivalent, ample interior
200mm. i alçada exterior 350mm., per a la recollida d'aigües pluvials en mòduls d'1 m. de longitud,
cancel�la de seguretat CS100, reixa de fibra de vidre reforçat.

P- 23

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €58,66uFDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 24

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €116,11uFDK2Z001 Pericó de 60 x 60 cm i 1,00 m de profunditat mitjana, formada per solera de formigó en massa
hm-15 de 15 cm d'espessor amb formació de pendents, fàbrica 1/2 asta de maó perforat amb
morter de ciment m-40 enfoscat i bruñit interior amb morter hidròfug, formació de mitges canyes i
p.p. d'embocadures i entrega de canalitzacions; construida segons nte/iss-51. Mesurada la unitat
acabada.

P- 25

(CENT SETZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €56,57uFDKZZ001 Registre de dimensions 60 x 60 cm, classe b-125, fomat per un cèrcol i una tapa de fundició
modular une-en-124:1995, col�locat amb morter de ciment en arqueta existent. Mesurada la unitat
acabada.

P- 26

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €21,11mlFFP10001 Col�lector enterrat de PVC rigid (upvc) de 250 mm de diàmetre exterior i espessor 6,2 mm (UNE
EN 1401- EN 1456), col�locat sobre un llit de sorra de 20 cm d'espessor, replè de sorra fins a 20
cm per sobre del mateix, p.p. de colzes, junta elàstica bilabial, peces especials, connexions i
entregues en arquetes ; realitzat segons nte/iss-46. Mesurat entre eixos d'arquetes.

P- 27

(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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 €29,07mlFFP10002 Col�lector enterrat de PVC rigid (upvc) de 315 mm de diàmetre exterior i espessor 6,2 mm (UNE
EN 1401- EN 1456), col�locat sobre un llit de sorra de 20 cm d'espessor, replè de sorra fins a 20
cm per sobre del mateix, p.p. de colzes, junta elàstica bilabial, peces especials, connexions i
entregues en arquetes ; realitzat segons nte/iss-46. Mesurat entre eixos d'arquetes.

P- 28

(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

 €2.350,02uFG1AZ001 Subministrament i col�locació d'armari de polièster de mides 120x75 per allotjar els equips
d'encesa composts per reactància i condensador.Inclós els elements necessaris per l'encessa del
equips d'iluminació.

P- 29

(DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €1.498,93uFG1AZ002 Subministrament y col�locació d'armari Merlin Gerin Pragma F de 288 pasos o equivalent, compost
de seccionador general, 4 diferencials i 4 magnetotèrmics.

P- 30

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €2.914,83uFG1AZ929 Armari metàl.lic de doble aïllament, protecció IP-54, Interruptor general. Fusibles de potència.
Sistema d' arrencament estrella-triangle per mitjà de contractors i temporitzador. Relé tèrmic,
magnetotèrmic i diferencial. Transformador de 380 a 24 v, amb fusible de maniobra Selector
manual, parada, automàtic. Electrosondes de nivell, sensibilitat regulable, per al control de nivell
de l'aigua del pou. Regleta de connexions Circuit de maniobra a 24 v Sortida per a connexió al
programador i connexió fins al mateix. Es consideren uns 25 m.l del programador a la instal.lació
per al seu cablejat elèctric. Connexió del quadre a bomba i sondes de nivell.

P- 31

(DOS MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €1,70mFG22TB1K Tub corbable corrugat de polietilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

P- 32

(UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €4,37mFG22Z001 Subministrament i instal�lació del circuit de cablejat elèctric per a la instal�lació de reg, constituit per
una manguera Aceflex o equivalent de 0,6/1kv, de 1,5 mm2 de secció, de 7,5,4,3 i 2 fils per al
control de la instal�lació. Inclús connectors estancs DBY de RAIN BIRD o equivalent, introducció
de la manguera de conductors en tuberia de polietilè PE-50 A, PN 6 i DN 32, col�locada en la rasa
al costat de la tuberia de reg. Inclosa la part proporcional de fixació del tub. Considerem la
distància del programador a l'anell del camp de 25 m.l.

P- 33

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €2.959,54uFG22Z002 Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

P- 34

(DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,67mFG311506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en
tub

P- 35

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €4,23mFG311906 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en
tub

P- 36

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €140,88uFG41Z4FJ Kit de protecció anti-descàrregues elèctriques LPVK-12 E de RAIN BIRD o equivalent.P- 37
(CENT QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €55,33uFGD2X001 Pica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb accessoris per a connectar al cable guarda i
baixant protegida amb tub d'acer i cable de Cu de 95 mm2 i 0,6/1 kV. Instal.lada i verificada.

P- 38

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €5.958,33uFGF1Z001 Subministrament i col�locació de columna de 20 m. d'alçada, galvanitzada en calent amb
plataforma i escala anti-pànic, creuetes per a suportar sis projectors de 2000 W, inclòs el servei de
grua.

P- 39

(CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €281,23uFHM11J22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

P- 40

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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 €429,02uFHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

P- 41

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €1.088,88uFHN2X002 Llumenera extensiva en zona verda, amb làmpada de vapor de mercuri de 150 W, SERIE 1780-
discovery CDM-TT de la casa DISANO o equivalente

P- 42

(MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €419,39uFHN2X003 Projector, amb làmpada de vapor de mercuri de 150 W, SERIE 3132- TEX de la casa DISANO o
equivalente

P- 43

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €806,25uFHQ6Z001 Suministrament i col�locació de projector MODELS 1743/1744/1745 de DISANO o equivalent
d'halogenurs metàl�lics de 2000 W, làmpara inclosa, tancat i muntat.

P- 44

(VUIT-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €955,40uFJS1Z001 Replanteig de la instal�lació, proves de càrrega , estanqueitat i reg, aixi com la regulació dels
canons, programació i cabals per a optimitzar el reg i el seu funcionament.

P- 45

(NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €92,00uFJS1Z002 Suministrament i instal�lació de protector de fibra per a canons anteriors de 70x70x30P- 46
(NORANTA-DOS EUROS)

 €1.457,41uFJS2Z015 Subministrament i instal�lació de canó sectorial de retorn lent de RAIN BIRD o equivalent, angle de
trajectòria 23 graus. Reg sectorial ajustable entre 40 i 360 graus. Ajust senzill del sector de reg. No
es precisen eines per ajustar l'angle desitjat. Es subministra amb 6 toberes per a radis amb un
abast entre 32 i 55 mts amb una pressió nominal entre 3 i 6 bar. El canó anirà muntat sobre una
brida metàl�lica, suport de tub galvanitzat i colze metàl�lic. Deixant-lo preparat al nivell desitjat.

P- 47

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €145,75uFJSAU020 Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla LCD en muntatge
superficial, tipus Image 6 de Rain-Bird o equivalent, instal.lat i programat

P- 48

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €258,44uFJSAU040 Programador modular SI-RR, de 4 estacions que pot ser ampliat fins a 12 estacions afegint-hi 2
mòduls de 4 estacions, triple programa, retard entre estacions programable: 0-99 segons per
programa, transformador intern, opció módem: el programador pot ser connectat a una línea
telefònica per a control remot a través d'un PC. Totalment instal�lat a l'interior de la caseta del
camp, inclús connexions d'electricitat i d'aigua.

P- 49

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €378,93uFJSBZ000 Vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 mm de diàmetre, completament instal�lada i
provada.

P- 50

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €529,53uFJSBZ120 Electrovàlvula de 3´´, de pas total per alts rendiments amb una mínima pèrdua de càrrega amb
escomesa roscada de 3´´ BSP i solenoide de 24v i 2,5w, configuració línea -angle, son vàlvules de
tancament lent per a evitar cops d'ariet. Aquesta vàlvula anirà muntada amb peces especials de
3´´ deixant-la instal�lada en una arqueta existent de formigó.

P- 51

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €166,71uFQ115TN1 Subministrament i muntatge d'aparca-bicicletes de 2 places, ancorat a dau de formió. Totalment
acabat

P- 52

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €555,19mFQ11U210 Banc tipus nu sense respatller de Santa&Cole o equivalent, de 258 cm de longitud, format per
estructura d'acer galvanitzat en calent, amb potes de tub rodó, base de discos rodons i riostra
longitudinal soldada a la part superior de les potes, fixat al paviment amb 4 cargols d'acer bicromat
per pota, seient de 8 llistons de fusta massissa de bolondo natural fixats amb cargols d'acer
bicromat, col.locat

P- 53

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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 €82,78uFQ210100 Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació
mecànica al paviment

P- 54

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €50,75mFQS1U010 Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m
d'alçària, cada 7.6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó

P- 55

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €2.054,21uFQSEZ001 Subministrament i col�locació de joc de porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser
de tub d'al�lumini pintat a foc de Æ120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de
reforç en les escaires, inclosa xarxa de nylon reglamentàrias i fonamentació, per terreny de joc de
fútbol 11.

P- 56

(DOS MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €319,92uFQSEZ002 Subministrament i col�locació de suports per a banderins de senyalització a base de tub d'al�lumini
diàm. 25, color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col�locació d'ancoratges fixex en el terreny de
joc de fútbol 11.

P- 57

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €2.972,36uFQSEZ003 Banc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils galvanitzats, Decoresport o equivalent, seients
de PVC termo-modelats i folre de policarbonat al sostre i al�lumini al lateral.

P- 58

(DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €1.646,14uFQSEZ004 Subministrament i col�locació de joc de porteries de futbol 7 abatibles, en al�lumini inclosa la xarxa
de nylon, fonamentació i vaina d'ancoratge.

P- 59

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €3.992,53uFQSEZ005 Instal�lació de marcador electrònic alimentat a 220 v, de 250 x 80 x 10 cm, amb dígits de 45 cm
d’alçada. Rotulació fixa de 150 mm (local i visitant). Sistema de transmissió via ràdio o per cable.

P- 60

(TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €11,88uFQSEZ006 Seient per grades composat per: Carcassa anatòmica B-92 brillant o equivalent. Plàstic Moplen alt
impacte o equivalent, tractat amb additius antiestàtics i tractament anti- U.V. Colors estàndard
estables. Fixació directa a grades mitjançant tacs especials. Orificis de desaigua. Accessoris
opcionals: numeració y tractament ignífug. Ratllat antilliscant en el seient. Mides: ample 43, llarg
47,5 cm. altura respatller. Subministrament  i col�locació.

P- 61

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €2,93m2FQSEZ010 Preparació i col�locació del paviment amb estesa i piconatge del material per pista de petanca,
d'acord amb les especifiacions de la Federació Espanyola de Pentanca.

P- 62

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €1,90mFQSEZ011 Preparació i col�locació tauló de fusta tractada de secció 25 cm per 2 cm.P- 63
(UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €13,60uFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

P- 64

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €707,31uFZ1310X2 Joguina de molla El Galopador tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locatP- 65
(SET-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €788,86uFZ1310X3 Joguina de molla La moto tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locat.P- 66
(SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €1.618,21uFZ1310X4 Joguina de molla El Pájaro Loco tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locatP- 67
(MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €2.510,23uFZ1310X5 Tobogà model M 351 tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locatP- 68
(DOS MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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 €3.032,31uFZ1310X6 Pòrtic de columpi doble amb protecció model M 948-50 tipus KOMPAN o equivalent, totalment
col�locat

P- 69

(TRES MIL TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €7.458,58uFZ1310X7 Xarxa de joc d'estrella gran, model 2360 COROCORD tipus KOMPAN o equivalent, totalment
col�locada

P- 70

(SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €2.349,31uFZ1310X8 Arener de fusta model SPFE 25125 KOMPAN NATURE o equivalent de dimensions 3 x 3 m2,
inclou el reblert amb sorra neta, totalment col�locat.

P- 71

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €13,59m3G214U010 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament

P- 72

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €49,71m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 73

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €0,76m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

P- 74

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €4,24mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca tubular perimetral de camp de
futbol

P- 75

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €58,90uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 76

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €42,57uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 77

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 78

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €2,74m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 79

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €6,12m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 80

(SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €6,39m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 81

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €0,74m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 82

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €1,30m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 83

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €4,07m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 84

(QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €3,21m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

P- 85

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €31,18m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 86

(TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €23,30m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 87

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €18,30m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres
de drenatge transversal amb tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 88

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 89

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €8,80m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 90

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €2,69kgG440U004 Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 91

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €68,37m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 92
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €83,46m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 93
(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €89,70m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 94
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €1,11kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locatP- 95
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €30,30m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 96
(TRENTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €34,84m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 97
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €143,71mG4L1U010 Biga prefabricada per a graderia de formigó amb armadures pretesades. Totalment col�locadaP- 98
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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 €130,82mG4L1U020 Graderies prefabricades tipus GN-85/40 de PH Norten, recolzades a biga zanca, inclou col�locació,
anivellació, rejuntat, apuntalament. Totalment acabada

P- 99

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €70,96mG4L1U030 Graons prefabricats tipus PN-85/40 de Norten, recolzats sobre les grades, de 1,20x0,20x0,30,
inclòs rejuntat i totalment rematats.

P- 100

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €12,44m2G774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col�locada

P- 101

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,45m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

P- 102

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €1,58m2G7B1U010 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

P- 103

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €9,17mG7J1U001 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 150 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

P- 104

(NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €2,08mG7J5U020 Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

P- 105

(DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €19,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 106
(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €16,73m3G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 107
(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €14,31mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada

P- 108

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €11,30mG974U010 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

P- 109

(ONZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €16,36mG975U020 Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada

P- 110

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €47,27m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 111

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €84,84m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients

P- 112

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €28,65tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 113

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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 €27,49tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 114

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €34,07tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 115

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €378,74tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 116
(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,61m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 117
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €0,26m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 118
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €52,86mGAR1U020 Barana d'acer inoxidable, segons plànols, Cargols i parts metàl�liques incloses. Inclòs suministre i
col�locació.

P- 119

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €137,89mGAZ1U020 Barana d'acer inoxidable, segons plànols. Cargols i parts metàl�liques incloses. Suministre i
col�locació

P- 120

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €28,33mGB12Z001 Barana perimetral en tub de 50 mm. Galvanitzada en calent, alçada 1,10 m. desde la canaleta o
vorera perimetral i muntants cada 2 m. empotrada en el paviment.

P- 121

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €0,61mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 122

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €0,60mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 123

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €16,42m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 124

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €16,78m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 125

(SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €16,44m2GBA3A001 Pintat de doble capa de pintura sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb aditiu vermellós.

P- 126

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €38,24uGBB1U030 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 127

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €66,85uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 128

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €54,16uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 129

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
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 €8,43mGD5AU016 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col�locació

P- 130

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €194,09uGDD1CE01 Formació de paret per a pou de registre de 80 cm de diàmetre amb totxo de gero, col�locats amb
morter mixte de portland

P- 131

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €870,22uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 132

(VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €289,40mGDD1U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 133

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €8,60uGDDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col�locat, segons plànolsP- 134
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €8,60mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 135

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €293,86uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 136

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €70,02uGDKZCE01 Subministrament i muntatge de bastiment i tapa de fosa ductil, tipus D 400 rexel de funditubo
aigua potable, o equivalent per a pou de registre, col�locat amb morter mixte de portlannd

P- 137

(SETANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €3.941,19uGEM00005 Inversor SMC5000AP- 138
(TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €268,35uGF32CE02 Subministrament i muntatge de colze de FD dn 200 inclosos els ancoratgesP- 139
(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €69,71mGFA1CE07 Colçe a 90º de PVC. 315 mm de diàmetre. Suministre i col�locació.d'acord amb les fitxes d'Aigües
de Blanes del PPTP

P- 140

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €10,97mGFA1U120 Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i
provat

P- 141

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €12,21mGFA1U125 Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i
provat

P- 142

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €19,90mGFA1U131 Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i
provat

P- 143

(DINOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €38,05mGFA1U140 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i
provat

P- 144

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)
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 €86,73mGFA1U209 Tub de PVC de DN 800 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i
provat

P- 145

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €46,72mGFA1U212 Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i
provat

P- 146

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €63,88mGFA1U216 Tub de PVC de DN 630 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i
provat

P- 147

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €61,79mGFA1U240 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i
provat

P- 148

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €6,10mGFB1U609 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col�locat al fons
de la rasa i provat

P- 149

(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €7,93mGFB1U611 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col�locat al fons
de la rasa i provat

P- 150

(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €3,22mGG31350U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari

P- 151

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €4.634,48uGP5AD112 Cablejat especial per pèrgola fotovoltaica. Connectors estancs pels mòduls. Caixa de comptador
per la ubicació del mateix. Proteccions elèctriques per la importació i exportació incloses.

P- 152

(QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €666,11uGP5ADH01 Mòduls fotovoltaics S02 150 WPP- 153
(SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €2.741,82uGP5P0001 Mà d'obra d'instal�lació i connexió elèctrica de mòduls fotovoltaicsP- 154
(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €57,26uGR451003 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc
6/8 cm en C mínim 25 L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 155

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €19,98uGR471102 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 6/8 a arrel nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 156

(DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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 €21,48uGR471202 Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre de
tronc 6/8 a arrel nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 157

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €8,89uGR4G1002 Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 158

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €7,11uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 159

(SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €11,54uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 160

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €37,19uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

P- 161

(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €5,58uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 162

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,84uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 163

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €7,88uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 164

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €6,80uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 165

(SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 166
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 167
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €12,31uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 168
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €1,07uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

P- 169

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €2,31uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 170

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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 €10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 171

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €5,30uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 172

(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 173

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €20,42uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 174

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €5,18uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

P- 175

(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €58,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 176

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €21,83uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 177

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €13,85uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 178
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €53,48uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 179

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €45,47uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

P- 180

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €22,93uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 181
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 182

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €9,30uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 183

(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €12,29uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 184

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €13,02uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 185
(TRETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
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 €17,82uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 186

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €5,08uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 187

(CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €14,90m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de
polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

P- 188

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €13,52mH1512007 Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 189

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €6,02mH1521431 Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 190

(SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €11,94mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 191

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €5,06mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 192
(CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €23,38uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 193

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €217,62uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les
cordes i amb el desmuntatge inclòs

P- 194

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €38,26hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 195
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €124,93uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 196
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €17,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 197
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €48,21uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 198

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €90,51uHBB11261 Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 199

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €31,30uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 200

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €5,37uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 201
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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 €39,86uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 202

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €9,98uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 203
(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,39mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 204
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €134,33uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòsP- 205
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €23,38uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 206
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €5,94mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 207
(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €236,02mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 208

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €1.466,73uHQU1A502 Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 209

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €55,02uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 210

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €13,94uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 211
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €17,48uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 212
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €114,49uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 213
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €86,08uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 214
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €52,36uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 215

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €1,78uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 216
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €31,50uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 217
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €186,38uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 218
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €17,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 219
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €152,50uI2R5L000 Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de recollida i transferènciaP- 220
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €32,25uI2R5RL00 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl�lica d'1 m3 per a residus
especials

P- 221

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €0,14kgI2RA7520 Disposició controlada a abocador específic de residus de fibrociment (residus especials)P- 222
(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €110.000,00PAPPAUU001 Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'execució d'instal�lacions d'electricitat, força,
aigua potable, sanejament de l'edificació, seguint la morfologia donada als plànols. Totalment
acabada.

P- 223

(CENT DEU MIL EUROS)

Ignacio González Espinosa

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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m2E535U003 Coberta amb placa nervada de 50 mm de gruix de dues planxes d'acer,
prelacades de 0,5 mm de gruix, amb aïllament de poliuretà de densitat 40
kg/m3, i un pes entre 12 i 14 kg/m2 col.locada amb fixacions mecàniques

P- 1  €31,14

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,21000
B0C5U003 Placa nervada de 50 mm de gruix de dues planxes d'acer, prelacades de 0,5

mm de gruix, amb aïllament de poliuretà injectat de densitat 40 Kg/m3, i un
pes entre 12 i 14 Kg/m2

 €24,33900

Altres conceptes 6,59 €

m3E6122K3K Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració
manual de 29x14x5 cm, d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 2  €427,32

B0F11252 Maó massís d'elaboració manual, de 29x14x5 cm, cares vistes  €119,66850
Altres conceptes 307,65 €

mEFB18455 Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 3  €3,19

BFB18400 Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131

 €1,64220

BFWB1805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €1,26900

BFYB1805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,05000

Altres conceptes 0,23 €

mEFB27455 Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

P- 4  €2,41

BFB27400 Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131

 €1,24440

BFWB2705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,94800

BFYB2705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,08000

Altres conceptes 0,14 €

PAEJM1CE01 Transformador MT format per 3 mòduls metàl�licas de tall i aillament integre
en gas, preparat per una eventual inmersió, amb mòdul prefabricat de 6080
mm de llarg per 2380 mm de fons per 3240 mm d'altçada. Inclou l'edifici i tots
els elements exteriors segons CEI 622171-202, transformadors elèctrics de
MT a BT amb característiques segons Annex 11. transport, muntatge,
accessoris i posada en funcionament inclòs.

P- 5  €104.981,00

Sense descomposició 104.981,00 €

uEM912000 Sistema de parallamps de protecció general de totes les zones de la Zona
Esportiva de Santa Margarida de Montbui, totalment instal.lat.

P- 6  €3.467,42

BM912001 Contador de raigs CDR-1 i mesurador de corrent PCS de la marca
INGESCO ó similar.

 €2.004,63000

BM912002 Parallamps equipat amb terminal de sistema de 102 metres de radi de zona
de protecció, 1 màstil de tub de ferro galvanitzat de 6 metres, 1 joc de
fitxació especial, 1 peça d'adaptació, 38 metres de cable de coure de
50mm2 de secció, 25 abraçaderes de bronce, 1 tub de protecció, electrodes
de posta a terra, compost mineral Quibacsol G, 1 maniguet tipo T, 1 tub de
humidificació, 1 pericó de registre amb tapa i 1 una barra de compensació
de potencial de la marca INGESCO ó equivalent

 €1.380,48000

BM912003 Unitat ABSORBER MCD/15 de la marca INGESCO ó similar.  €82,31000
Altres conceptes 0,00 €

uEN3183P7 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de
pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada superficialment

P- 7  €40,25
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BN3183P0 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', 10 bar de
PN, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló,
temperatura màxima de servei de 60°C

 €31,09000

Altres conceptes 9,16 €

uENX3U230 Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la demanda, de
12 m3/h de cabal màxim i de 60 m.c.a. d'alçària manomètrica, de
funcionament automàtic, amb 2 electrobombes d'eix vertical, transductor de
pressió amb vàlvula, manòmetre amb vàlvula, vàlvules de comporta en
l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en la impulsió, col.lectors
d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i quadre elèctric de protecció i
maniobra amb variador de freqüència amb alternància de funcionament de
les bombes, muntat sobre bancada, connectat a la xarxa de servei i a la
xarxa elèctrica

P- 8  €9.459,75

BNX3U230 Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la demanda, de
16 m3/h de cabal màxim i de 70 m.c.a. d'alçària manomètrica, de
funcionament automàtic, amb 2 electrobombes d'eix vertical, transductor de
pressió amb vàlvula, manòmetre amb vàlvula, vàlvules de comporta en
l'aspiració, vàlvules de comporta i retenció en la impulsió, col.lectors
d'aspiració i impulsió, calderí amb vàlvula i quadre elèctric de protecció i
maniobra amb variador de freqüència amb alternància de funcionament de
les bombes, muntat sobre bancada

 €9.239,97000

Altres conceptes 219,78 €

uENX3X001 Regulador de nivell de la casa FLYGTmodel ENM-10 o equivalentP- 9  €84,77

BNX3X001 Regulador de nivell Flygt, model ENM-10 o equivalent  €77,80000
Altres conceptes 6,97 €

m3F2225220 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics

P- 10  €4,87

Altres conceptes 4,87 €

mF6A2U010 Tanca de 2m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat,
ancorada a fonament o muret de formigó i acabat amb planxa desplegada de
0,8 mm de gruix

P- 11  €65,57

B0CHU500 Planxa desplegada de 0,8 mm de gruix, amb romb de 8x16 mm i fil d'1 mm  €36,00000
B44Z502J Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,

rectangular, planxa, treballat al taller i galvanitzat
 €24,00000

Altres conceptes 5,57 €

m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM

P- 12  €24,34

B0111000 Aigua  €0,05050
B0372000 Tot-u artificial  €20,52750

Altres conceptes 3,76 €

m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 13  €24,33

B0111000 Aigua  €0,05050
B0372000 Tot-u artificial  €20,52750

Altres conceptes 3,75 €

m3F932101J Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 14  €11,67

B0111000 Aigua  €0,05050
B0321000 Sauló sense garbellar  €10,58000

Altres conceptes 1,04 €

mF96512C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa per a vianants A2 10x20 cm,
classe R 3,5 (UNE 127025), col.loda sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l

P- 15  €10,36
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B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,08320

B96512C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €5,12400

Altres conceptes 2,15 €

m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat

P- 16  €74,24

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €72,16000

Altres conceptes 2,08 €

tF9H17114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 17  €48,74

B9H17110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €42,79000

Altres conceptes 5,95 €

tF9H18214 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada
al 98 % de l'assaig marshall

P- 18  €46,79

B9H18210 Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració

 €41,29000

Altres conceptes 5,50 €

m2F9J12350 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2P- 19  €0,40

B055STB0 Quitrà tipus BQ-30  €0,22500
Altres conceptes 0,18 €

m2F9J12X50 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5
kg/m2

P- 20  €0,40

B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI  €0,22500
Altres conceptes 0,18 €

m2F9J13R40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1
kg/m2

P- 21  €0,34

B0552420 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1  €0,21000
Altres conceptes 0,13 €

m2F9Z1Z001 Gespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION o equivalent de 60 mm. Fil
monofilamentat còncau bicolor d´alta resistència i baix coeficient
d´abrassivitat amb nervi central, de 240 micres. Fibra amb tractament anti
UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de sílex arrodonida, neta i
seca de granulometria 0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú de
granulometria 0.5/1.8 en una proporció de 15 kg/m2. Fil de polietilè teixit
sobre un doble backing especialment reforçat 100% polipropilè. Pes de la
fibra: 1.164 gr/m2 i pes total aproximat de 2.344 gr/m2 (+/-11%). Servit en
rotlles de 4m. d´ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix
material en color blanc de 10 cm. d´ample complint la reglamentació de la
R.F.E.F., amb les juntes encolades amb cola de poliuretà.

P- 22  €26,36
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B0Z10001 Gespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION o equivalent de 60 mm. Fil
monofilamentat còncau bicolor d´alta resistència i baix coeficient
d´abrassivitat amb nervi central, de 240 micres. Fibra amb tractament anti
UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb sorra de sílex arrodonida, neta
i seca de granulometria 0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú de
granulometria 0.5/1.8 en una proporció de 15 kg/m2. Fil de polietilè teixit
sobre un doble backing especialment reforçat 100% polipropilè. Pes de la
fibra: 1.164 gr/m2 i pes total aproximat de 2.344 gr/m2 (+/-11%). Servit en
rotlles de 4m. d´ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix
material en color blanc de 10 cm. d´ample complint la reglamentació de la
R.F.E.F., amb les juntes encolades amb cola de poliuretà.

 €23,25000

Altres conceptes 3,11 €

mFD5HU006 Col�locació i subministrament de canal de formigó polímer tipus Ulma o
equivalent, ample interior 200mm. i alçada exterior 350mm., per a la recollida
d'aigües pluvials en mòduls d'1 m. de longitud, cancel�la de seguretat CS100,
reixa de fibra de vidre reforçat.

P- 23  €64,81

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €9,31520

BD5HU006 Canal de formigó polímer tipus Ulma o equivalent, ample interior 200mm. i
alçada exterior 350mm., per a la recollida d'aigües pluvials en mòduls d'1 m.
de longitud, cancel�la de seguretat CS100, reixa de fibra de vidre reforçat.

 €42,38000

Altres conceptes 13,11 €

uFDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 24  €58,66

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,21151
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €13,71040

B0DF7G0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €0,95665

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €2,20080
Altres conceptes 41,58 €

uFDK2Z001 Pericó de 60 x 60 cm i 1,00 m de profunditat mitjana, formada per solera de
formigó en massa hm-15 de 15 cm d'espessor amb formació de pendents,
fàbrica 1/2 asta de maó perforat amb morter de ciment m-40 enfoscat i bruñit
interior amb morter hidròfug, formació de mitges canyes i p.p.
d'embocadures i entrega de canalitzacions; construida segons nte/iss-51.
Mesurada la unitat acabada.

P- 25  €116,11

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,45556
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €42,57440

B0DF8H0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos

 €1,36952

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €3,59940
Altres conceptes 68,11 €

uFDKZZ001 Registre de dimensions 60 x 60 cm, classe b-125, fomat per un cèrcol i una
tapa de fundició modular une-en-124:1995, col�locat amb morter de ciment
en arqueta existent. Mesurada la unitat acabada.

P- 26  €56,57

BDKZZ001 Registre de dimensions 60 x 60 cm, classe b-125, fomat per un cèrcol i una
tapa de fundició modular une-en-124:1995

 €36,73000

Altres conceptes 19,84 €

mlFFP10001 Col�lector enterrat de PVC rigid (upvc) de 250 mm de diàmetre exterior i
espessor 6,2 mm (UNE EN 1401- EN 1456), col�locat sobre un llit de sorra de
20 cm d'espessor, replè de sorra fins a 20 cm per sobre del mateix, p.p. de
colzes, junta elàstica bilabial, peces especials, connexions i entregues en
arquetes ; realitzat segons nte/iss-46. Mesurat entre eixos d'arquetes.

P- 27  €21,11

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €11,82500
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BFA1U125 Tub de PVC, DN 250 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €9,18000

Altres conceptes 0,11 €

mlFFP10002 Col�lector enterrat de PVC rigid (upvc) de 315 mm de diàmetre exterior i
espessor 6,2 mm (UNE EN 1401- EN 1456), col�locat sobre un llit de sorra de
20 cm d'espessor, replè de sorra fins a 20 cm per sobre del mateix, p.p. de
colzes, junta elàstica bilabial, peces especials, connexions i entregues en
arquetes ; realitzat segons nte/iss-46. Mesurat entre eixos d'arquetes.

P- 28  €29,07

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €11,82500
BFA1U131 Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €16,32000

Altres conceptes 0,93 €

uFG1AZ001 Subministrament i col�locació d'armari de polièster de mides 120x75 per
allotjar els equips d'encesa composts per reactància i condensador.Inclós els
elements necessaris per l'encessa del equips d'iluminació.

P- 29  €2.350,02

BG1AZ002 Subministrament i col�locació d'armari de polièster de mides 120x75 per
allotjar els equips d'encesa composts per reactància i condensador.Inclós els
elements necessaris per l'encessa del equips d'iluminació.

 €2.332,32000

BGW1A000 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl.lics  €4,11000
Altres conceptes 13,59 €

uFG1AZ002 Subministrament y col�locació d'armari Merlin Gerin Pragma F de 288 pasos
o equivalent, compost de seccionador general, 4 diferencials i 4
magnetotèrmics.

P- 30  €1.498,93

BG1A0920 Armari metàl.lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei
exterior

 €192,25000

BG1AZ001 Subministrament y col�locació d'armari Merlin Gerin Pragma F de 288 pasos
o equivalent, compost de seccionador general, 4 diferencials i 4
magnetotèrmics.

 €1.288,98000

BGW1A000 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl.lics  €4,11000
Altres conceptes 13,59 €

uFG1AZ929 Armari metàl.lic de doble aïllament, protecció IP-54, Interruptor general.
Fusibles de potència. Sistema d' arrencament estrella-triangle per mitjà de
contractors i temporitzador. Relé tèrmic, magnetotèrmic i diferencial.
Transformador de 380 a 24 v, amb fusible de maniobra Selector manual,
parada, automàtic. Electrosondes de nivell, sensibilitat regulable, per al
control de nivell de l'aigua del pou. Regleta de connexions Circuit de
maniobra a 24 v Sortida per a connexió al programador i connexió fins al
mateix. Es consideren uns 25 m.l del programador a la instal.lació per al seu
cablejat elèctric. Connexió del quadre a bomba i sondes de nivell.

P- 31  €2.914,83

BG1AZ920 Armari metàl.lic de doble aïllament, protecció IP-54, Interruptor general.
Fusibles de potència. Sistema d' arrencament estrella-triangle per mitjà de
contractors i temporitzador. Relé tèrmic, magnetotèrmic i diferencial.
Transformador de 380 a 24 v, amb fusible de maniobra Selector manual,
parada, automàtic. Electrosondes de nivell, sensibilitat regulable, per al
control de nivell de l'aigua del pou. Regleta de connexions Circuit de
maniobra a 24 v Sortida per a connexió al programador i connexió fins al
mateix. Es consideren uns 25 m.l del programador a la instal.lació per al seu
cablejat elèctric. Connexió del quadre a bomba i sondes de nivell.

 €2.897,13000

BGW1A000 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl.lics  €4,11000
Altres conceptes 13,59 €

mFG22TB1K Tub corbable corrugat de polietilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 32  €1,70

BG22TB10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €0,73440

Altres conceptes 0,97 €
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mFG22Z001 Subministrament i instal�lació del circuit de cablejat elèctric per a la
instal�lació de reg, constituit per una manguera Aceflex o equivalent de
0,6/1kv, de 1,5 mm2 de secció, de 7,5,4,3 i 2 fils per al control de la
instal�lació. Inclús connectors estancs DBY de RAIN BIRD o equivalent,
introducció de la manguera de conductors en tuberia de polietilè PE-50 A, PN
6 i DN 32, col�locada en la rasa al costat de la tuberia de reg. Inclosa la part
proporcional de fixació del tub. Considerem la distància del programador a
l'anell del camp de 25 m.l.

P- 33  €4,37

BG22Z001 Circuit de cablejat elèctric per a la instal�lació de reg, constituit per una
manguera Aceflex o equivalent de 0,6/1kv, de 1,5 mm2 de secció, de 7,5,4,3
i 2 fils per al control de la instal�lació. Inclús connectors estancs DBY de
RAIN BIRD o equivalent, introducció de la manguera de conductors en
tuberia de polietilè PE-50 A, PN 6 i DN 32.

 €3,48840

Altres conceptes 0,88 €

uFG22Z002 Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 34  €2.959,54

BG22Z002 Tub de canalització de 110 mm, cable de terra de 35 mm i cable RV 0,6/1
Kv de 4x16 mm per a l'alimentació de cada columna.

 €2.958,49000

Altres conceptes 1,05 €

mFG311506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x6 mm2, col.locat en tub

P- 35  €1,67

BG311500 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x6 mm2

 €0,46920

Altres conceptes 1,20 €

mFG311906 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x35 mm2, col.locat en tub

P- 36  €4,23

BG311900 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x35 mm2

 €1,70340

Altres conceptes 2,53 €

uFG41Z4FJ Kit de protecció anti-descàrregues elèctriques LPVK-12 E de RAIN BIRD o
equivalent.

P- 37  €140,88

BG41Z001 Kit de protecció anti-descàrregues elèctriques LPVK-12 E de RAIN BIRD o
equivalent.

 €130,07000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,33000
Altres conceptes 10,48 €

uFGD2X001 Pica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb accessoris per a
connectar al cable guarda i baixant protegida amb tub d'acer i cable de Cu de
95 mm2 i 0,6/1 kV. Instal.lada i verificada.

P- 38  €55,33

BGD2X001 Pica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb accessoris per a
connectar al cable guarda i baixant protegida amb tub d'acer i cable de Cu
de 95 mm2 i 0,6/1 kV

 €48,31000

BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra  €0,57000
Altres conceptes 6,45 €

uFGF1Z001 Subministrament i col�locació de columna de 20 m. d'alçada, galvanitzada en
calent amb plataforma i escala anti-pànic, creuetes per a suportar sis
projectors de 2000 W, inclòs el servei de grua.

P- 39  €5.958,33

BGF1Z001 Columna d'acer de 18 m d'alçària, galvanitzada en calent amb plataforma i
escala anti-pànic, creuetes per a suportar sis projectors de 2000 W, inclòs el
servei de grua.

 €5.202,77000

BHWM1000 Part proporcional d´accessoris per a columnes  €31,99000
Altres conceptes 723,57 €

uFHM11J22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada
sobre dau de formigó

P- 40  €281,23
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B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €22,36960

BHM11J22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta

 €172,45000

BHWM1000 Part proporcional d´accessoris per a columnes  €31,99000
Altres conceptes 54,42 €

uFHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada
sobre dau de formigó

P- 41  €429,02

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €41,85280

BHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta

 €300,75000

BHWM1000 Part proporcional d´accessoris per a columnes  €31,99000
Altres conceptes 54,43 €

uFHN2X002 Llumenera extensiva en zona verda, amb làmpada de vapor de mercuri de
150 W,   SERIE 1780- discovery CDM-TT de la casa DISANO o equivalente

P- 42  €1.088,88

BHN2X002 Llumenera extensiva en zona verda, amb làmpada de vapor de mercuri de
150 W,   SERIE 1780- discovery CDM-TT de la casa DISANO o equivalente

 €1.075,29000

Altres conceptes 13,59 €

uFHN2X003 Projector, amb làmpada de vapor de mercuri de 150 W, SERIE 3132- TEX
de la casa DISANO o equivalente

P- 43  €419,39

BHN2X003 Projector, amb làmpada de vapor de mercuri de 150 W, SERIE 3132- TEX
de la casa DISANO o equivalente

 €387,44000

BHN2X004 Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta

 €18,36000

Altres conceptes 13,59 €

uFHQ6Z001 Suministrament i col�locació de projector MODELS 1743/1744/1745 de
DISANO o equivalent d'halogenurs metàl�lics de 2000 W, làmpara inclosa,
tancat i muntat.

P- 44  €806,25

BHQ6Z001 Projector Indalux MODELS 1743/1744/1745 de DISANO  €768,18000
BHWQ6000 Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada d'halògens

metàl.lics
 €19,32000

Altres conceptes 18,75 €

uFJS1Z001 Replanteig de la instal�lació, proves de càrrega , estanqueitat i reg, aixi com
la regulació dels canons, programació i cabals per a optimitzar el reg i el seu
funcionament.

P- 45  €955,40

B0111000 Aigua  €2,02000
Altres conceptes 953,38 €

uFJS1Z002 Suministrament i instal�lació de protector de fibra per a canons anteriors de
70x70x30

P- 46  €92,00

BJS1Z050 Protector de fibra per a canons anteriors de 70x70x30  €89,79000
Altres conceptes 2,21 €

uFJS2Z015 Subministrament i instal�lació de canó sectorial de retorn lent de RAIN BIRD
o equivalent, angle de trajectòria 23 graus. Reg sectorial ajustable entre 40 i
360 graus. Ajust senzill del sector de reg. No es precisen eines per ajustar
l'angle desitjat. Es subministra amb 6 toberes per a radis amb un abast entre
32 i 55 mts amb una pressió nominal entre 3 i 6 bar. El canó anirà muntat
sobre una brida metàl�lica, suport de tub galvanitzat i colze metàl�lic.
Deixant-lo preparat al nivell desitjat.

P- 47  €1.457,41
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BJS2Z015 Canó sectorial de retorn lent de RAIN BIRD o equivalent, angle de trajectòria
23 graus. Reg sectorial ajustable entre 40 i 360 graus. Ajust senzill del sector
de reg. No es precisen eines per ajustar l'angle desitjat. Es subministra amb
6 toberes per a radis amb un abast entre 32 i 55 mts amb una pressió
nominal entre 3 i 6 bar.

 €1.449,77000

Altres conceptes 7,64 €

uFJSAU020 Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb
pantalla LCD en muntatge superficial, tipus Image 6 de Rain-Bird o
equivalent, instal.lat i programat

P- 48  €145,75

BJSAU020 Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa amb
pantalla LCD, tipus Image 6 de Rain-Bird o equivalent

 €107,55000

Altres conceptes 38,20 €

uFJSAU040 Programador modular SI-RR, de 4 estacions que pot ser ampliat fins a 12
estacions afegint-hi 2 mòduls de 4 estacions, triple programa, retard entre
estacions programable: 0-99 segons per programa, transformador intern,
opció módem: el programador pot ser connectat a una línea telefònica per a
control remot a través d'un PC. Totalment instal�lat a l'interior de la caseta del
camp, inclús connexions d'electricitat i d'aigua.

P- 49  €258,44

BJSAU040 Programador modular SI-RR, de 4 estacions que pot ser ampliat fins a 12
estacions afegint-hi 2 mòduls de 4 estacions, triple programa, retard entre
estacions programable: 0-99 segons per programa, transformador intern,
opció módem: el programador pot ser connectat a una línea telefònica per
a control remot a través d'un PC.

 €220,24000

Altres conceptes 38,20 €

uFJSBZ000 Vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 mm de diàmetre,
completament instal�lada i provada.

P- 50  €378,93

BJSBZ000 Vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 mm de diàmetre.  €371,29000
Altres conceptes 7,64 €

uFJSBZ120 Electrovàlvula de 3´´, de pas total per alts rendiments amb una mínima
pèrdua de càrrega amb escomesa roscada de 3´´ BSP i solenoide de 24v i
2,5w, configuració línea -angle, son vàlvules de tancament lent per a evitar
cops d'ariet. Aquesta vàlvula anirà muntada amb peces especials de 3´´
deixant-la instal�lada en una arqueta existent de formigó.

P- 51  €529,53

BJSBZ120 Electrovàlvula de 3´´, de pas total per alts rendiments amb una mínima
pèrdua de càrrega amb escomesa roscada de 3´´ BSP i solenoide de 24v i
2,5w, configuració línea -angle, son vàlvules de tancament lent per a evitar
cops d'ariet.

 €521,89000

Altres conceptes 7,64 €

uFQ115TN1 Subministrament i muntatge d'aparca-bicicletes de 2 places, ancorat a dau de
formió. Totalment acabat

P- 52  €166,71

BQ115TN1 Aparca-bicicletes d'acer inoxidable per dues bicicletes  €144,21000
Altres conceptes 22,50 €

mFQ11U210 Banc tipus nu sense respatller de Santa&Cole o equivalent, de 258 cm de
longitud, format per estructura d'acer galvanitzat en calent, amb potes de tub
rodó, base de discos rodons i riostra longitudinal soldada a la part superior de
les potes, fixat al paviment amb 4 cargols d'acer bicromat per pota, seient de
8 llistons de fusta massissa de bolondo natural fixats amb cargols d'acer
bicromat, col.locat

P- 53  €555,19

BQ11U210 Banc tipus nu sense respatller de Santa&Cole o equivalent de 258 cm de
longitud, format per estructura d'acer galvanitzat en calent, amb potes de tub
rodó, base de discos rodons i riostra longitudinal soldada a la part superior
de les potes, fixat al paviment amb 4 cargols d'acer bicromat per pota. Seient
de 8 llistons de fusta massissa de bolondo natural fixats amb cargols d'acer
bicromat

 €536,87000

Altres conceptes 18,32 €
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uFQ210100 Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de
planxa d'acer perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm,
amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment

P- 54  €82,78

BQ210001 Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de
planxa d'acer perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base
d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a paviment, color a escollir

 €76,79000

Altres conceptes 5,99 €

mFQS1U010 Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas,
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors,
muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 7.6 m amb
platines i ancorats sobre daus de formigó

P- 55  €50,75

B0AB1112 Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´  €0,06400
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,90000

B6AZU010 Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçada per a reixat de protecció de
pistes, amb platines i elements d'ancoratge

 €35,91540

Altres conceptes 13,87 €

uFQSEZ001 Subministrament i col�locació de joc de porteries reglamentàries per a futbol
amb pals i travesser de tub d'al�lumini pintat a foc de Æ120 amb gola interior
per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires, inclosa xarxa
de nylon reglamentàrias i fonamentació, per terreny de joc de fútbol 11.

P- 56  €2.054,21

BQZEZ001 Joc de porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub
d'al�lumini pintat a foc de Æ120 amb gola interior per a l'ancoratge de la
xarxa i els arcs de reforç en les escaires, inclosa xarxa de nylon
reglamentàrias i fonamentació.

 €2.040,34000

Altres conceptes 13,87 €

uFQSEZ002 Subministrament i col�locació de suports per a banderins de senyalització a
base de tub d'al�lumini diàm. 25, color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la
col�locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc de fútbol 11.

P- 57  €319,92

BQZEZ002 Suports per a banderins de senyalització a base de tub d'al�lumini diàm. 25,
color blanc de 1,5 m, d'alçada per terreny de joc de fútbol 11.

 €306,05000

Altres conceptes 13,87 €

uFQSEZ003 Banc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils galvanitzats, Decoresport
o equivalent, seients de PVC termo-modelats i folre de policarbonat al sostre i
al�lumini al lateral.

P- 58  €2.972,36

BQZEZ003 Banc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils galvanitzats,
Decoresport o equivalent, seients de PVC termo-modelats i folre de
policarbonat al sostre i al�lumini al lateral.

 €2.958,49000

Altres conceptes 13,87 €

uFQSEZ004 Subministrament i col�locació de joc de porteries de futbol 7 abatibles, en
al�lumini inclosa la xarxa de nylon, fonamentació i vaina d'ancoratge.

P- 59  €1.646,14

BQZEZ004 Joc de porteries de futbol 7 abatibles, en al�lumini inclosa la xarxa de nylon
amb vaina d'ancoratge.

 €1.632,27000

Altres conceptes 13,87 €

uFQSEZ005 Instal�lació de marcador electrònic alimentat a 220 v, de 250 x 80 x 10 cm,
amb dígits de 45 cm d’alçada. Rotulació fixa de 150 mm (local i visitant).
Sistema de transmissió via ràdio o per cable.

P- 60  €3.992,53

BQZEZ005 Marcador electrònic alimentat a 220 v, de 250 x 80 x 10 cm, amb dígits de
45 cm d’alçada. Rotulació fixa de 150 mm (local i visitant). Sistema de
transmissió via ràdio o per cable.

 €3.978,66000

Altres conceptes 13,87 €
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uFQSEZ006 Seient per grades composat per: Carcassa anatòmica B-92 brillant o
equivalent. Plàstic Moplen alt impacte o equivalent, tractat amb additius
antiestàtics i tractament anti- U.V. Colors estàndard estables. Fixació directa
a grades mitjançant tacs especials. Orificis de desaigua. Accessoris
opcionals: numeració y tractament ignífug. Ratllat antilliscant en el seient.
Mides: ample 43, llarg 47,5 cm. altura respatller. Subministrament i
col�locació.

P- 61  €11,88

BQZEZ006 Seient per grades composat per: Carcassa anatòmica B-92 brillant o
equivalent. Plàstic Moplen alt impacte o equivalent, tractat amb additius
antiestàtics i tractament anti- U.V. Colors estàndard estables. Fixació directa
a grades mitjançant tacs especials. Orificis de desaigua. Accessoris
opcionals: numeració y tractament ignífug. Ratllat antilliscant en el seient.
Mides: ample 43, llarg 47,5 cm. altura respatller.

 €11,63000

Altres conceptes 0,25 €

m2FQSEZ010 Preparació i col�locació del paviment amb estesa i piconatge del material per
pista de petanca, d'acord amb les especifiacions de la Federació Espanyola
de Pentanca.

P- 62  €2,93

B0111000 Aigua  €0,05050
B0321000 Sauló sense garbellar  €2,30000

Altres conceptes 0,58 €

mFQSEZ011 Preparació i col�locació tauló de fusta tractada de secció 25 cm per 2 cm.P- 63  €1,90

BZ011030 Tauló de fusta tractada de secció 25 cm per 2 cm.  €0,98000
Altres conceptes 0,92 €

uFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora
sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de
treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

P- 64  €13,60

Altres conceptes 13,60 €

uFZ1310X2 Joguina de molla El Galopador tipus KOMPAN o equivalent, totalment
col�locat

P- 65  €707,31

BZ0010X2 Joguina de molla El Galopador tipus KOMPAN o equivalent  €699,29000
Altres conceptes 8,02 €

uFZ1310X3 Joguina de molla La moto tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locat.P- 66  €788,86

BZ0010X3 Joguina de molla La moto tipus KOMPAN o equivalent  €780,84000
Altres conceptes 8,02 €

uFZ1310X4 Joguina de molla El Pájaro Loco tipus KOMPAN o equivalent, totalment
col�locat

P- 67  €1.618,21

BZ0010X4 Joguina de molla El Pájaro Loco tipus KOMPAN o equivalent  €1.610,19000
Altres conceptes 8,02 €

uFZ1310X5 Tobogà model M 351 tipus KOMPAN o equivalent, totalment col�locatP- 68  €2.510,23

BZ0010X5 Tobogà model M 351 tipus KOMPAN o equivalent  €2.502,21000
Altres conceptes 8,02 €

uFZ1310X6 Pòrtic de columpi doble amb protecció model M 948-50 tipus KOMPAN o
equivalent, totalment col�locat

P- 69  €3.032,31

BZ0010X6 Pòrtic de glonxador doble amb protecció model M 948-50 tipus KOMPAN o
equivalent

 €3.024,29000

Altres conceptes 8,02 €

uFZ1310X7 Xarxa de joc d'estrella gran, model 2360 COROCORD tipus KOMPAN o
equivalent, totalment col�locada

P- 70  €7.458,58
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BZ0010X7 Xarxa de joc d'estrella gran, model 2360 COROCORD tipus KOMPAN o
equivalent

 €7.450,56000

Altres conceptes 8,02 €

uFZ1310X8 Arener de fusta model SPFE 25125 KOMPAN NATURE o equivalent de
dimensions 3 x 3 m2, inclou el reblert amb sorra neta, totalment col�locat.

P- 71  €2.349,31

BZ0010X8 Arener de fusta model SPFE 25125 KOMPAN NATURE o equivalent de
dimensions 3 x 3 m2

 €2.341,29000

Altres conceptes 8,02 €

m3G214U010 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta,
solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a
abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

P- 72  €13,59

Altres conceptes 13,59 €

m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 73  €49,71

Altres conceptes 49,71 €

m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

P- 74  €0,76

Altres conceptes 0,76 €

mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca tubular
perimetral de camp de futbol

P- 75  €4,24

Altres conceptes 4,24 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 76  €58,90

Altres conceptes 58,90 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 77  €42,57

Altres conceptes 42,57 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 78  €2,47

Altres conceptes 2,47 €

m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 79  €2,74

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,55440
Altres conceptes 2,19 €

m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 80  €6,12

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,92400
Altres conceptes 5,20 €
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m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 81  €6,39

Altres conceptes 6,39 €

m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

P- 82  €0,74

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 0,69 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 83  €1,30

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 1,25 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 84  €4,07

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,44400

Altres conceptes 3,58 €

m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 85  €3,21

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,44400

Altres conceptes 2,72 €

m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 86  €31,18

B0111000 Aigua  €0,05050
B031U030 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm  €24,87600

Altres conceptes 6,25 €

m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40
mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 87  €23,30

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens  €17,93000
Altres conceptes 5,37 €

m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl�lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 88  €18,30

B0111000 Aigua  €0,05050
B032U100 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes

d'estructures, inclòs transport a l'obra
 €12,93600

Altres conceptes 5,31 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 89  €0,22
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Altres conceptes 0,22 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 90  €8,80

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €7,16625

Altres conceptes 1,63 €

kgG440U004 Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col�locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures

P- 91  €2,69

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,06250
B44ZU011 Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a

taller i una capa d'emprimació antioxidant
 €1,36500

Altres conceptes 1,26 €

m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 92  €68,37

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €65,98200

Altres conceptes 2,39 €

m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 93  €83,46

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €74,77050

Altres conceptes 8,69 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 94  €89,70

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €75,28500

Altres conceptes 14,42 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col�locat

P- 95  €1,11

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,00970
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres  €0,65100

Altres conceptes 0,45 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 96  €30,30

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,54090
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,24000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 26,50 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 97  €34,84

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,54090
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,65000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 28,63 €

mG4L1U010 Biga prefabricada per a graderia de formigó amb armadures pretesades.
Totalment col�locada

P- 98  €143,71

B4PA1U01 Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 40 cm de cantell,
inclòs transport a l'obra

 €78,41000
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Altres conceptes 65,30 €

mG4L1U020 Graderies prefabricades tipus GN-85/40 de PH Norten, recolzades a biga
zanca, inclou col�locació, anivellació, rejuntat, apuntalament. Totalment
acabada

P- 99  €130,82

B4PA1U02 Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 50 cm de cantell,
inclòs transport a l'obra

 €102,83000

Altres conceptes 27,99 €

mG4L1U030 Graons prefabricats tipus PN-85/40 de Norten, recolzats sobre les grades, de
1,20x0,20x0,30, inclòs rejuntat i totalment rematats.

P- 100  €70,96

B4PA1U03 Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 60 cm de cantell,
inclòs transport a l'obra

 €59,01500

Altres conceptes 11,95 €

m2G774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col�locada

P- 101  €12,44

B774U002 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2

 €6,63300

B7Z1U002 Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls  €2,02000
B7Z1U010 Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de

làmina de polietilè
 €0,80400

Altres conceptes 2,98 €

m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

P- 102  €2,45

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,73800
Altres conceptes 1,71 €

m2G7B1U010 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

P- 103  €1,58

B7B1U001 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1500 N

 €0,75900

Altres conceptes 0,82 €

mG7J1U001 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 150 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, col�locat a l'interior

P- 104  €9,17

B7J1U001 Perfil elastomèric d'ànima circular de 150 mm d'amplada, per a junt de
dilatació intern

 €6,25800

Altres conceptes 2,91 €

mG7J5U020 Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla
asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual

P- 105  €2,08

B7J5U0R0 Massilla asfàltica d´aplicació en calent  €0,45990
Altres conceptes 1,62 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 106  €19,99

B0111000 Aigua  €0,05050
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600

Altres conceptes 1,24 €

m3G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 107  €16,73

B0111000 Aigua  €0,05050
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B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €15,43200
Altres conceptes 1,25 €

mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col�locada

P- 108  €14,31

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €2,86650

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,24460
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2  €2,33100

Altres conceptes 6,82 €

mG974U010 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 109  €11,30

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,09500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,44450
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0DZA000 Desencofrant  €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07000
B974U010 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 4 cm de

gruix
 €2,50950

Altres conceptes 3,65 €

mG975U020 Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col�locada

P- 110  €16,36

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,62230
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0DZA000 Desencofrant  €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07000
B975U002 Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix  €4,77750

Altres conceptes 4,90 €

m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm
de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 111  €47,27

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09460
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Altres conceptes 27,51 €

m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 112  €84,84
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B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €65,98200

B0A3UC10 Clau acer  €0,26250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €2,15000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,24000

Altres conceptes 15,21 €

tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 113  €28,65

B9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €20,65000

Altres conceptes 8,00 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 114  €27,49

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €20,16000

Altres conceptes 7,33 €

tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 115  €34,07

B9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €26,21000

Altres conceptes 7,86 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 116  €378,74

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Altres conceptes 0,00 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 117  €0,61

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
Altres conceptes 0,12 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 118  €0,26

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,12000
Altres conceptes 0,14 €

mGAR1U020 Barana d'acer inoxidable, segons plànols, Cargols i parts metàl�liques
incloses. Inclòs suministre i col�locació.

P- 119  €52,86

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €2,04750

B0A12U00 Filferro acer galvanitzat  €0,32600
BBP1U001 Tancament exterior d'1 m d'alçària, amb tanca de fusta tractada

especialment per intempèrie a base de sals injectades en autoclau contra la
pudrició i la carcoma, amb muntants de 15 cm i travessers de 12 cm de
diàmetre, inclòs excavació i fonament d'ancoratge, d'acord amb plànols i
especificacions de la direcció d'obra. Cargols i parts metàl�liques
galvanitzades en calent. Subministrament i col�locació.

 €3,06000

BBPZU001 Barana d'acer inoxidable, segons plànols, Cargols i parts metàl�liques
incloses.

 €40,00000

Altres conceptes 7,43 €

mGAZ1U020 Barana d'acer inoxidable, segons plànols. Cargols i parts metàl�liques
incloses. Suministre i col�locació

P- 120  €137,89

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €2,04750

B0A12U00 Filferro acer galvanitzat  €0,32600
BBPZX001 Suministre de barana BTL de mòduls de 2,000x0,875 d'acer inoxidable  €131,39000

Altres conceptes 4,13 €
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mGB12Z001 Barana perimetral en tub de 50 mm. Galvanitzada en calent, alçada 1,10 m.
desde la canaleta o vorera perimetral i muntants cada 2 m. empotrada en el
paviment.

P- 121  €28,33

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4  €0,38565
BB12ZC01 Barana perimetral en tub de 50 mm. Galvanitzada en calent, alçada 1,10 m.

desde la canaleta o vorera perimetral i muntants cada 2 m.
 €15,30000

Altres conceptes 12,64 €

mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 122  €0,61

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,14760
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,03168

Altres conceptes 0,43 €

mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 123  €0,60

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,22960
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,03960

Altres conceptes 0,33 €

m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 124  €16,42

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €1,47600
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,31680

Altres conceptes 14,63 €

m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 125  €16,78

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,29600
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,39600

Altres conceptes 14,09 €

m2GBA3A001 Pintat de doble capa de pintura sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb aditiu vermellós.

P- 126  €16,44

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €1,47600
Altres conceptes 14,96 €

uGBB1U030 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col�locada

P- 127  €38,24

BBM1U030 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

 €27,27000

Altres conceptes 10,97 €

uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 128  €66,85

BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €55,88000

Altres conceptes 10,97 €
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uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 129  €54,16

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €8,19000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €25,60000
Altres conceptes 20,37 €

mGD5AU016 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col�locació

P- 130  €8,43

BD5AU160 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge

 €6,44780

Altres conceptes 1,98 €

uGDD1CE01 Formació de paret per a pou de registre de 80 cm de diàmetre amb totxo de
gero, col�locats amb morter mixte de portland

P- 131  €194,09

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €51,18750

B072U001 Morter M-80  €2,39470
B0F11240 Maó massís d'elaboració manual, de 29x14x4 cm  €0,32000
BDD1U002 Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb

forats per a tubs
 €41,74000

Altres conceptes 98,45 €

uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 132  €870,22

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €163,80000

B071UC01 Morter M-80  €7,43400
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120

cm d'alçària, amb forats per a tubs
 €222,05000

BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

 €121,12000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

 €102,66000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €27,05000

Altres conceptes 226,11 €

mGDD1U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

P- 133  €289,40

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €55,96500

B071UC01 Morter M-80  €7,43400
BDD1U016 Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària,

per a pou de registre
 €155,71447

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €16,23000

Altres conceptes 54,06 €

uGDDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col�locat,
segons plànols

P- 134  €8,60

B071UC01 Morter M-80  €0,22302
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima

d'acer de 20 mm de diàmetre
 €5,41000

Altres conceptes 2,97 €
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mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110
mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 135  €8,60

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €2,95625
BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de

resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
 €1,87680

Altres conceptes 3,77 €

uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 136  €293,86

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €79,71480

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,30000
B0D8U001 Amortització de plafó metàl�lic pla per a 40 usos  €7,15500
B0DZA000 Desencofrant  €1,61170
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €5,60000

Altres conceptes 195,48 €

uGDKZCE01 Subministrament i muntatge de bastiment i tapa de fosa ductil, tipus D 400
rexel de funditubo aigua potable, o equivalent per a pou de registre, col�locat
amb morter mixte de portlannd

P- 137  €70,02

B072U001 Morter M-80  €1,36840
BDKZCE01 Bastiment i tapa model D 400 rexel de Funditubo o equivalent  €52,16000

Altres conceptes 16,49 €

uGEM00005 Inversor SMC5000AP- 138  €3.941,19

BEMA2012 Invesor SMC5000A  €454,95000
Altres conceptes 3.486,24 €

uGF32CE02 Subministrament i muntatge de colze de FD dn 200 inclosos els ancoratgesP- 139  €268,35

BF32CE02 Colze de FD DN 200  €264,37000
Altres conceptes 3,98 €

mGFA1CE07 Colçe a 90º de PVC. 315 mm de diàmetre. Suministre i col�locació.d'acord
amb les fitxes d'Aigües de Blanes del PPTP

P- 140  €69,71

B0111000 Aigua  €0,15251
BFA1CE07 Colçe a 90º de PVC. 315 mm de diàmetre  €66,31000

Altres conceptes 3,25 €

mGFA1U120 Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

P- 141  €10,97

B0111000 Aigua  €0,03131
BFA1U120 Tub de PVC, DN 200 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €8,71380

Altres conceptes 2,22 €

mGFA1U125 Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

P- 142  €12,21

B0111000 Aigua  €0,05959
BFA1U125 Tub de PVC, DN 250 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €9,45540

Altres conceptes 2,70 €
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mGFA1U131 Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

P- 143  €19,90

B0111000 Aigua  €0,09494
BFA1U131 Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €16,80960

Altres conceptes 3,00 €

mGFA1U140 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

P- 144  €38,05

B0111000 Aigua  €0,15251
BFA1U140 Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €34,52560

Altres conceptes 3,37 €

mGFA1U209 Tub de PVC de DN 800 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

P- 145  €86,73

B0111000 Aigua  €0,00808
BFA1U209 Tub de PVC, DN 90 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €3,54320

Altres conceptes 83,18 €

mGFA1U212 Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

P- 146  €46,72

B0111000 Aigua  €0,01515
BFA1U212 Tub de PVC, DN 125 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €5,26330

Altres conceptes 41,44 €

mGFA1U216 Tub de PVC de DN 630 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

P- 147  €63,88

B0111000 Aigua  €0,02424
BFA1U216 Tub de PVC, DN 160 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €8,69320

Altres conceptes 55,16 €

mGFA1U240 Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col�locat al fons de la rasa i provat

P- 148  €61,79

B0111000 Aigua  €0,15251
BFA1U242 Tub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €58,26710

Altres conceptes 3,37 €

mGFB1U609 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col�locat al fons de la rasa i provat

P- 149  €6,10

B0111000 Aigua  €0,00808
BFB1U609 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 10, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
 €4,41870

Altres conceptes 1,67 €

mGFB1U611 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col�locat al fons de la rasa i provat

P- 150  €7,93

B0111000 Aigua  €0,01111
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BFB1U611 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 10, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €6,26240

Altres conceptes 1,66 €

mGG31350U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari

P- 151  €3,22

BG31350U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari

 €1,60000

Altres conceptes 1,62 €

uGP5AD112 Cablejat especial per pèrgola fotovoltaica. Connectors estancs pels mòduls.
Caixa de comptador per la ubicació del mateix. Proteccions elèctriques per la
importació i exportació incloses.

P- 152  €4.634,48

BP5AD112 Cablejat especial per pèrgola fotovoltaica. Connectors estancs pels mòduls.
Caixa de comptador per la ubicació del mateix. Proteccions elèctriques per la
importació i exportació incloses.

 €626,03000

Altres conceptes 4.008,45 €

uGP5ADH01 Mòduls fotovoltaics S02 150 WPP- 153  €666,11

BP5ADH01 Mòduls fotovoltaics S02 150 WP  €626,03000
Altres conceptes 40,08 €

uGP5P0001 Mà d'obra d'instal�lació i connexió elèctrica de mòduls fotovoltaicsP- 154  €2.741,82

BP5P0001 Mà d'obra d'instal�lació i connexió elèctrica de mòduls fotovoltaics  €850,12000
BP5PU001 Carregador unitari de bateria de radiotelèfon portàtil, amb selector entre

càrrega ràpida i lenta
 €102,00000

Altres conceptes 1.789,70 €

uGR451003 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp
de perímetre de tronc 6/8 cm en C mínim 25 L, en clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 155  €57,26

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,09452

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,11560
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,09880
BR451003 Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia de perímetre

de tronc 6/8 cm en C mínim 25 L
 €31,46000

BR822001 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø
mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

 €3,35000

BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €1,13000

Altres conceptes 21,01 €

uGR471102 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus
excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua en clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

P- 156  €19,98
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BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,09452

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,11560
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,09880
BR471102 Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o

Salix alba, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua 
 €7,44000

BR822002 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim
6 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

 €3,53000

BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €1,13000

Altres conceptes 7,57 €

uGR471202 Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus,
de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 157  €21,48

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,09452

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,11560
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,09880
BR471202 Subministrament de Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de

perímetre de tronc 6/8 a arrel nua 
 €8,94000

BR822002 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim
6 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

 €3,53000

BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €1,13000

Altres conceptes 7,57 €

uGR4G1002 Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50
cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

P- 158  €8,89

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01734
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR  €0,03800
BR4G1002 Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm

d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L
 €3,47000

BR821001 Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en
obra

 €0,01000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,77000

Altres conceptes 4,58 €

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 159  €7,11

Sense descomposició 7,11 €

uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 160  €11,54

Sense descomposició 11,54 €
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uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3

P- 161  €37,19

Sense descomposició 37,19 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 162  €5,58

Sense descomposició 5,58 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 163  €4,84

Sense descomposició 4,84 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 164  €7,88

Sense descomposició 7,88 €

uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

P- 165  €6,80

Sense descomposició 6,80 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 166  €0,25

Sense descomposició 0,25 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 167  €1,64

Sense descomposició 1,64 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 168  €12,31

Sense descomposició 12,31 €

uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 169  €1,07

Sense descomposició 1,07 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 170  €2,31

Sense descomposició 2,31 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

P- 171  €10,93

Sense descomposició 10,93 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 172  €5,30

Sense descomposició 5,30 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 173  €5,71
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Sense descomposició 5,71 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 174  €20,42

Sense descomposició 20,42 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

P- 175  €5,18

Sense descomposició 5,18 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 176  €58,52

Sense descomposició 58,52 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 177  €21,83

Sense descomposició 21,83 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 178  €13,85

Sense descomposició 13,85 €

uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 179  €53,48

Sense descomposició 53,48 €

uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

P- 180  €45,47

Sense descomposició 45,47 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 181  €22,93

Sense descomposició 22,93 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 182  €24,12

Sense descomposició 24,12 €

uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 183  €9,30

Sense descomposició 9,30 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 184  €12,29

Sense descomposició 12,29 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 185  €13,02
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Sense descomposició 13,02 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 186  €17,82

Sense descomposició 17,82 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 187  €5,08

Sense descomposició 5,08 €

m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè ancorada amb
barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas
de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de
gruix

P- 188  €14,90

Sense descomposició 14,90 €

mH1512007 Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 189  €13,52

Sense descomposició 13,52 €

mH1521431 Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 190  €6,02

Sense descomposició 6,02 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 191  €11,94

Sense descomposició 11,94 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 192  €5,06

Sense descomposició 5,06 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 193  €23,38

Sense descomposició 23,38 €

uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de
perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de
polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

P- 194  €217,62

Sense descomposició 217,62 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 195  €38,26

Sense descomposició 38,26 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 196  €124,93

Sense descomposició 124,93 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 197  €17,44

Sense descomposició 17,44 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 198  €48,21
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Sense descomposició 48,21 €

uHBB11261 Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 199  €90,51

Sense descomposició 90,51 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 200  €31,30

Sense descomposició 31,30 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 201  €5,37

Sense descomposició 5,37 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 202  €39,86

Sense descomposició 39,86 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 203  €9,98

Sense descomposició 9,98 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 204  €1,39

Sense descomposició 1,39 €

uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs

P- 205  €134,33

Sense descomposició 134,33 €

uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 206  €23,38

Sense descomposició 23,38 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 207  €5,94

Sense descomposició 5,94 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 208  €236,02

Sense descomposició 236,02 €

uHQU1A502 Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 209  €1.466,73

Sense descomposició 1.466,73 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 210  €55,02

Sense descomposició 55,02 €
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uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 211  €13,94

Sense descomposició 13,94 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 212  €17,48

Sense descomposició 17,48 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 213  €114,49

Sense descomposició 114,49 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 214  €86,08

Sense descomposició 86,08 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 215  €52,36

Sense descomposició 52,36 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 216  €1,78

Sense descomposició 1,78 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 217  €31,50

Sense descomposició 31,50 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 218  €186,38

Sense descomposició 186,38 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 219  €17,44

Sense descomposició 17,44 €

uI2R5L000 Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de recollida i
transferència

P- 220  €152,50

B2R5L000 Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de recollida i
transferència

 €152,50000

Altres conceptes 0,00 €

uI2R5RL00 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl�lica
d'1 m3 per a residus especials

P- 221  €32,25

B2R5RL00 Contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl�lica d'1m3 per a residus
especials

 €32,25000

Altres conceptes 0,00 €

kgI2RA7520 Disposició controlada a abocador específic de residus de fibrociment (residus
especials)

P- 222  €0,14

B2RA7520 Disposició controlada a abocador específic de residus de fibrociment
(residus especials)

 €0,14000

Altres conceptes 0,00 €

PAPPAUU001 Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'execució d'instal�lacions
d'electricitat, força, aigua potable, sanejament de l'edificació, seguint la
morfologia donada als plànols. Totalment acabada.

P- 223  €110.000,00
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Ignacio González Espinosa

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS00

TITOL 3 TREBALLS PREVIS00

TITOL 4 ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 73)

105,14649,71 5.226,81

2 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc,
càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge,
inclòs cànon d'abocament (P - 72)

233,49213,59 3.173,16

3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
tanca tubular perimetral de camp de futbol (P - 75)

282,8804,24 1.199,41

4 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 76)

12,00058,90 706,80

5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)

18,00042,57 766,26

6 I2RA7520 kg Disposició controlada a abocador específic de residus de
fibrociment (residus especials) (P - 222)

360,0000,14 50,40

7 I2R5L000 u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de
recollida i transferència (P - 220)

2,000152,50 305,00

8 I2R5RL00 u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa
metàl�lica d'1 m3 per a residus especials (P - 221)

2,00032,25 64,50

TITOL 4TOTAL 01.00.00.01 11.492,34

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS00

TITOL 3 TREBALLS PREVIS00

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 89)

0,0000,22 0,00

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 78)

3.304,5702,47 8.162,29

3 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 79)

17.214,9852,74 47.169,06

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)

12.614,2831,30 16.398,57

TITOL 4TOTAL 01.00.00.02 71.729,92

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVA01

TITOL 3 OBRA CIVIL01

TITOL 4 PAVIMENTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col�locada (P - 110)

0,00016,36 0,00

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 106)

1.204,07019,99 24.069,36

3 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 111)

794,00047,27 37.532,38

4 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric (P - 107)

798,42016,73 13.357,57

5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 117) 490,7000,61 299,33

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 115)

225,72234,07 7.690,35

7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 116) 13,543378,74 5.129,28

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 88.078,27

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVA01

TITOL 3 MOBILIARI URBÀ02

TITOL 4 BANCS I PAPERERES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ11U210 m Banc tipus nu sense respatller de Santa&Cole o equivalent, de
258 cm de longitud, format per estructura d'acer galvanitzat en
calent, amb potes de tub rodó, base de discos rodons i riostra
longitudinal soldada a la part superior de les potes, fixat al
paviment amb 4 cargols d'acer bicromat per pota, seient de 8
llistons de fusta massissa de bolondo natural fixats amb cargols
d'acer bicromat, col.locat (P - 53)

22,000555,19 12.214,18

2 FQ210100 u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400
mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport amb tub de
diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació
mecànica al paviment (P - 54)

15,00082,78 1.241,70

3 FQ115TN1 u Subministrament i muntatge d'aparca-bicicletes de 2 places,
ancorat a dau de formió. Totalment acabat (P - 52)

8,000166,71 1.333,68

TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 14.789,56

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVA01

TITOL 3 TANCAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A2U010 m Tanca de 2m d'alçària formada per una estructura d´acer
galvanitzat, ancorada a fonament o muret de formigó i acabat

0,00065,57 0,00

Euro
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amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix (P - 11)

2 GAR1U020 m Barana d'acer inoxidable, segons plànols, Cargols i parts
metàl�liques incloses. Inclòs suministre i col�locació. (P - 119)

0,00052,86 0,00

TITOL 3TOTAL 01.01.03 0,00

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVA01

TITOL 3 MUR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 80)

32,1976,12 197,05

2 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 85)

234,0003,21 751,14

3 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 88)

58,54018,30 1.071,28

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
90)

55,6138,80 489,39

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 94)

53,18089,70 4.770,25

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 95)

3.187,5901,11 3.538,22

7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 96) 134,64230,30 4.079,65

8 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 97) 134,64234,84 4.690,93

9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 102)

134,6422,45 329,87

10 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió
de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls
i encavalcaments, totalment col�locada (P - 101)

134,64212,44 1.674,95

11 G7J1U001 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 150
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior (P - 104)

2,8759,17 26,36

12 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P -
105)

2,8752,08 5,98

13 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col�locació (P - 130)

61,0008,43 514,23

14 GAR1U020 m Barana d'acer inoxidable, segons plànols, Cargols i parts
metàl�liques incloses. Inclòs suministre i col�locació. (P - 119)

58,54052,86 3.094,42

TITOL 3TOTAL 01.01.04 25.233,72

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL APARCAMENT D'AUTOBUSOS02

TITOL 3 OBRA CIVIL01

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 89)

1.362,0000,22 299,64

2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 79)

204,3002,74 559,78

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 78)

272,4002,47 672,83

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)

1.433,8061,30 1.863,95

TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 3.396,20

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL APARCAMENT D'AUTOBUSOS02

TITOL 3 OBRA CIVIL01

TITOL 4 PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 112)

272,40084,84 23.110,42

2 GBA3A001 m2 Pintat de doble capa de pintura sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb aditiu
vermellós. (P - 126)

1.362,00016,44 22.391,28

3 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 13)

40,86024,33 994,12

TITOL 4TOTAL 01.02.01.02 46.495,82

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL APARCAMENT D'AUTOBUSOS02

TITOL 3 OBRA CIVIL01

TITOL 4 SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 122)

200,0000,61 122,00

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 124)

14,80016,42 243,02

3 GBB1U030 u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al

1,00038,24 38,24

Euro
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suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P - 127)

4 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació (P - 129)

2,00054,16 108,32

5 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 128)

1,00066,85 66,85

TITOL 4TOTAL 01.02.01.03 578,43

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL APARCAMENT D'AUTOMÒBILS03

TITOL 3 OBRA CIVIL01

TITOL 4 ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 74)

11.240,0000,76 8.542,40

TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 8.542,40

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL APARCAMENT D'AUTOMÒBILS03

TITOL 3 OBRA CIVIL01

TITOL 4 PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9J12350 m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2 (P -
19)

1.124,0000,40 449,60

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 106)

337,20019,99 6.740,63

3 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 113)

103,40828,65 2.962,64

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 116) 0,000378,74 0,00

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 118) 1.124,0000,26 292,24

6 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 114)

155,11227,49 4.264,03

TITOL 4TOTAL 01.03.01.02 14.709,14

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL APARCAMENT D'AUTOMÒBILS03

TITOL 3 OBRA CIVIL01

TITOL 4 SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 125)

4,00016,78 67,12

2 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb

234,0000,60 140,40

Euro
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dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 123)

TITOL 4TOTAL 01.03.01.03 207,52

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL CAMP DE FUTBOL04

TITOL 3 OBRA CIVIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 79)

1.323,0002,74 3.625,02

2 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 82)

6.615,0000,74 4.895,10

3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
81)

162,8506,39 1.040,61

4 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 16)

20,16074,24 1.496,68

5 FDK2Z001 u Pericó de 60 x 60 cm i 1,00 m de profunditat mitjana, formada per
solera de formigó en massa hm-15 de 15 cm d'espessor amb
formació de pendents, fàbrica 1/2 asta de maó perforat amb
morter de ciment m-40 enfoscat i bruñit interior amb morter
hidròfug, formació de mitges canyes i p.p. d'embocadures i
entrega de canalitzacions; construida segons nte/iss-51.
Mesurada la unitat acabada. (P - 25)

18,000116,11 2.089,98

6 FDKZZ001 u Registre de dimensions 60 x 60 cm, classe b-125, fomat per un
cèrcol i una tapa de fundició modular une-en-124:1995, col�locat
amb morter de ciment en arqueta existent. Mesurada la unitat
acabada. (P - 26)

12,00056,57 678,84

7 FD5HU006 m Col�locació i subministrament de canal de formigó polímer tipus
Ulma o equivalent, ample interior 200mm. i alçada exterior
350mm., per a la recollida d'aigües pluvials en mòduls d'1 m. de
longitud, cancel�la de seguretat CS100, reixa de fibra de vidre
reforçat. (P - 23)

210,00064,81 13.610,10

8 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa per a vianants A2
10x20 cm, classe R 3,5 (UNE 127025), col.loda sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P -
15)

126,00010,36 1.305,36

TITOL 3TOTAL 01.04.01 28.741,69

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL CAMP DE FUTBOL04

TITOL 3 TANCAMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQS1U010 m Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80
mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de
6 m d'alçària, cada 7.6 m amb platines i ancorats sobre daus de
formigó (P - 55)

280,00050,75 14.210,00

Euro
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2 GB12Z001 m Barana perimetral en tub de 50 mm. Galvanitzada en calent,
alçada 1,10 m. desde la canaleta o vorera perimetral i muntants
cada 2 m. empotrada en el paviment. (P - 121)

666,00028,33 18.867,78

TITOL 3TOTAL 01.04.02 33.077,78

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL CAMP DE FUTBOL04

TITOL 3 IL�LUMINACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FGF1Z001 u Subministrament i col�locació de columna de 20 m. d'alçada,
galvanitzada en calent amb plataforma i escala anti-pànic,
creuetes per a suportar sis projectors de 2000 W, inclòs el servei
de grua. (P - 39)

4,0005.958,33 23.833,32

2 FHQ6Z001 u Suministrament i col�locació de projector MODELS
1743/1744/1745 de DISANO o equivalent d'halogenurs
metàl�lics de 2000 W, làmpara inclosa, tancat i muntat. (P - 44)

24,000806,25 19.350,00

3 FG1AZ001 u Subministrament i col�locació d'armari de polièster de mides
120x75 per allotjar els equips d'encesa composts per reactància i
condensador.Inclós els elements necessaris per l'encessa del
equips d'iluminació. (P - 29)

4,0002.350,02 9.400,08

4 FG1AZ002 u Subministrament y col�locació d'armari Merlin Gerin Pragma F de
288 pasos o equivalent, compost de seccionador general, 4
diferencials i 4 magnetotèrmics. (P - 30)

1,0001.498,93 1.498,93

5 FG22Z002 u Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com
a canalització soterrada (P - 34)

1,0002.959,54 2.959,54

TITOL 3TOTAL 01.04.03 57.041,87

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL CAMP DE FUTBOL04

TITOL 3 XARXA DE REG04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFP10001 ml Col�lector enterrat de PVC rigid (upvc) de 250 mm de diàmetre
exterior i espessor 6,2 mm (UNE EN 1401- EN 1456), col�locat
sobre un llit de sorra de 20 cm d'espessor, replè de sorra fins a
20 cm per sobre del mateix, p.p. de colzes, junta elàstica bilabial,
peces especials, connexions i entregues en arquetes ; realitzat
segons nte/iss-46. Mesurat entre eixos d'arquetes. (P - 27)

68,00021,11 1.435,48

2 FFP10002 ml Col�lector enterrat de PVC rigid (upvc) de 315 mm de diàmetre
exterior i espessor 6,2 mm (UNE EN 1401- EN 1456), col�locat
sobre un llit de sorra de 20 cm d'espessor, replè de sorra fins a
20 cm per sobre del mateix, p.p. de colzes, junta elàstica bilabial,
peces especials, connexions i entregues en arquetes ; realitzat
segons nte/iss-46. Mesurat entre eixos d'arquetes. (P - 28)

40,00029,07 1.162,80

3 FJSAU040 u Programador modular SI-RR, de 4 estacions que pot ser ampliat
fins a 12 estacions afegint-hi 2 mòduls de 4 estacions, triple
programa, retard entre estacions programable: 0-99 segons per
programa, transformador intern, opció módem: el programador
pot ser connectat a una línea telefònica per a control remot a
través d'un PC. Totalment instal�lat a l'interior de la caseta del
camp, inclús connexions d'electricitat i d'aigua. (P - 49)

1,000258,44 258,44

4 FG22Z001 m Subministrament i instal�lació del circuit de cablejat elèctric per a
la instal�lació de reg, constituit per una manguera Aceflex o
equivalent de 0,6/1kv, de 1,5 mm2 de secció, de 7,5,4,3 i 2 fils

373,0004,37 1.630,01
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per al control de la instal�lació. Inclús connectors estancs DBY de
RAIN BIRD o equivalent, introducció de la manguera de
conductors en tuberia de polietilè PE-50 A, PN 6 i DN 32,
col�locada en la rasa al costat de la tuberia de reg. Inclosa la part
proporcional de fixació del tub. Considerem la distància del
programador a l'anell del camp de 25 m.l. (P - 33)

5 FJS2Z015 u Subministrament i instal�lació de canó sectorial de retorn lent de
RAIN BIRD o equivalent, angle de trajectòria 23 graus. Reg
sectorial ajustable entre 40 i 360 graus. Ajust senzill del sector de
reg. No es precisen eines per ajustar l'angle desitjat. Es
subministra amb 6 toberes per a radis amb un abast entre 32 i
55 mts amb una pressió nominal entre 3 i 6 bar. El canó anirà
muntat sobre una brida metàl�lica, suport de tub galvanitzat i
colze metàl�lic. Deixant-lo preparat al nivell desitjat. (P - 47)

6,0001.457,41 8.744,46

6 FJSBZ120 u Electrovàlvula de 3´´, de pas total per alts rendiments amb una
mínima pèrdua de càrrega amb escomesa roscada de 3´´ BSP i
solenoide de 24v i 2,5w, configuració línea -angle, son vàlvules
de tancament lent per a evitar cops d'ariet. Aquesta vàlvula anirà
muntada amb peces especials de 3´´ deixant-la instal�lada en
una arqueta existent de formigó. (P - 51)

6,000529,53 3.177,18

7 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per
a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col�locat al fons de la
rasa i provat (P - 150)

115,0007,93 911,95

8 GFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col�locat al fons de la
rasa i provat (P - 149)

348,0006,10 2.122,80

9 FG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com
a canalització soterrada (P - 32)

378,0001,70 642,60

10 FJSBZ000 u Vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 mm de
diàmetre, completament instal�lada i provada. (P - 50)

1,000378,93 378,93

11 FG41Z4FJ u Kit de protecció anti-descàrregues elèctriques LPVK-12 E de
RAIN BIRD o equivalent. (P - 37)

1,000140,88 140,88

12 FJS1Z001 u Replanteig de la instal�lació, proves de càrrega , estanqueitat i
reg, aixi com la regulació dels canons, programació i cabals per a
optimitzar el reg i el seu funcionament. (P - 45)

1,000955,40 955,40

13 FG1AZ929 u Armari metàl.lic de doble aïllament, protecció IP-54, Interruptor
general. Fusibles de potència. Sistema d' arrencament
estrella-triangle per mitjà de contractors i temporitzador. Relé
tèrmic, magnetotèrmic i diferencial. Transformador de 380 a 24 v,
amb fusible de maniobra Selector manual, parada, automàtic.
Electrosondes de nivell, sensibilitat regulable, per al control de
nivell de l'aigua del pou. Regleta de connexions Circuit de
maniobra a 24 v Sortida per a connexió al programador i
connexió fins al mateix. Es consideren uns 25 m.l del
programador a la instal.lació per al seu cablejat elèctric.
Connexió del quadre a bomba i sondes de nivell. (P - 31)

1,0002.914,83 2.914,83

14 FJS1Z002 u Suministrament i instal�lació de protector de fibra per a canons
anteriors de 70x70x30 (P - 46)

6,00092,00 552,00

TITOL 3TOTAL 01.04.04 25.027,76

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL CAMP DE FUTBOL04

Euro
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TITOL 3 PAVIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM (P - 12)

1.141,00024,34 27.771,94

2 F9J12350 m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2 (P -
19)

7.208,0000,40 2.883,20

3 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
(P - 18)

677,55246,79 31.702,66

4 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb
dotació 1,5 kg/m2 (P - 20)

7.208,0000,40 2.883,20

5 F9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
(P - 17)

508,16448,74 24.767,91

6 F9Z1Z001 m2 Gespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION o equivalent de 60
mm. Fil monofilamentat còncau bicolor d´alta resistència i baix
coeficient d´abrassivitat amb nervi central, de 240 micres. Fibra
amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada
amb sorra de sílex arrodonida, neta i seca de granulometria
0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú de granulometria
0.5/1.8 en una proporció de 15 kg/m2. Fil de polietilè teixit sobre
un doble backing especialment reforçat 100% polipropilè. Pes de
la fibra: 1.164 gr/m2 i pes total aproximat de 2.344 gr/m2
(+/-11%). Servit en rotlles de 4m. d´ample. Marcatge de línies de
joc futbol 11 en el mateix material en color blanc de 10 cm.
d´ample complint la reglamentació de la R.F.E.F., amb les juntes
encolades amb cola de poliuretà. (P - 22)

7.208,00026,36 190.002,88

7 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 21)

7.208,0000,34 2.450,72

TITOL 3TOTAL 01.04.05 282.462,51

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL CAMP DE FUTBOL04

TITOL 3 EQUIPAMENT ESPORTIU06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQSEZ001 u Subministrament i col�locació de joc de porteries reglamentàries
per a futbol amb pals i travesser de tub d'al�lumini pintat a foc de
Æ120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de
reforç en les escaires, inclosa xarxa de nylon reglamentàrias i
fonamentació, per terreny de joc de fútbol 11. (P - 56)

1,0002.054,21 2.054,21

2 FQSEZ002 u Subministrament i col�locació de suports per a banderins de
senyalització a base de tub d'al�lumini diàm. 25, color blanc de
1,5 m, d'alçada, inclosa la col�locació d'ancoratges fixex en el
terreny de joc de fútbol 11. (P - 57)

1,000319,92 319,92

3 FQSEZ003 u Banc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils galvanitzats,
Decoresport o equivalent, seients de PVC termo-modelats i folre
de policarbonat al sostre i al�lumini al lateral. (P - 58)

2,0002.972,36 5.944,72

4 FQSEZ004 u Subministrament i col�locació de joc de porteries de futbol 7
abatibles, en al�lumini inclosa la xarxa de nylon, fonamentació i
vaina d'ancoratge. (P - 59)

2,0001.646,14 3.292,28

5 FQSEZ005 u Instal�lació de marcador electrònic alimentat a 220 v, de 250 x 80
x 10 cm, amb dígits de 45 cm d’alçada. Rotulació fixa de 150 mm
(local i visitant). Sistema de transmissió via ràdio o per cable. (P -

1,0003.992,53 3.992,53

Euro
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60)

TITOL 3TOTAL 01.04.06 15.603,66

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS INFANTILS I ZONA DE PETANCA05

TITOL 3 TANCAMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 14)

7,65011,67 89,28

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 13)

7,65024,33 186,12

3 FQSEZ011 m Preparació i col�locació tauló de fusta tractada de secció 25 cm
per 2 cm. (P - 63)

51,0001,90 96,90

TITOL 3TOTAL 01.05.01 372,30

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS INFANTILS I ZONA DE PETANCA05

TITOL 3 EQUIPAMENTS02

TITOL 4 EQUIPAMENTS INFANTILS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FZ1310X2 u Joguina de molla El Galopador tipus KOMPAN o equivalent,
totalment col�locat (P - 65)

1,000707,31 707,31

2 FZ1310X3 u Joguina de molla La moto tipus KOMPAN o equivalent, totalment
col�locat. (P - 66)

1,000788,86 788,86

3 FZ1310X4 u Joguina de molla El Pájaro Loco tipus KOMPAN o equivalent,
totalment col�locat (P - 67)

1,0001.618,21 1.618,21

4 FZ1310X5 u Tobogà model M 351 tipus KOMPAN o equivalent, totalment
col�locat (P - 68)

1,0002.510,23 2.510,23

5 FZ1310X6 u Pòrtic de columpi doble amb protecció model M 948-50 tipus
KOMPAN o equivalent, totalment col�locat (P - 69)

1,0003.032,31 3.032,31

6 FZ1310X7 u Xarxa de joc d'estrella gran, model 2360 COROCORD tipus
KOMPAN o equivalent, totalment col�locada (P - 70)

1,0007.458,58 7.458,58

7 FZ1310X8 u Arener de fusta model SPFE 25125 KOMPAN NATURE o
equivalent de dimensions 3 x 3 m2, inclou el reblert amb sorra
neta, totalment col�locat. (P - 71)

3,0002.349,31 7.047,93

TITOL 4TOTAL 01.05.02.01 23.163,43

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS INFANTILS I ZONA DE PETANCA05

TITOL 3 EQUIPAMENTS02

TITOL 4 PETANCA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQSEZ010 m2 Preparació i col�locació del paviment amb estesa i piconatge del
material per pista de petanca, d'acord amb les especifiacions de
la Federació Espanyola de Pentanca. (P - 62)

168,0002,93 492,24

2 FQSEZ011 m Preparació i col�locació tauló de fusta tractada de secció 25 cm
per 2 cm. (P - 63)

56,0001,90 106,40

TITOL 4TOTAL 01.05.02.02 598,64

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ C/ANSELM CLAVÉ06

TITOL 3 OBRA CIVIL01

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2225220 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics (P - 10)

622,5004,87 3.031,58

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)

564,9201,30 734,40

TITOL 4TOTAL 01.06.01.01 3.765,98

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ C/ANSELM CLAVÉ06

TITOL 3 OBRA CIVIL01

TITOL 4 PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada (P - 108)

460,00014,31 6.582,60

2 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col�locada (P - 109)

460,00011,30 5.198,00

TITOL 4TOTAL 01.06.01.02 11.780,60

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL GRADERIA07

TITOL 3 ESTRUCTURA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 94)

412,99089,70 37.045,20

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 95)

9.405,0001,11 10.439,55

3 G4L1U010 m Biga prefabricada per a graderia de formigó amb armadures
pretesades. Totalment col�locada (P - 98)

546,000143,71 78.465,66

4 G4L1U020 m Graderies prefabricades tipus GN-85/40 de PH Norten,
recolzades a biga zanca, inclou col�locació, anivellació, rejuntat,
apuntalament. Totalment acabada (P - 99)

160,000130,82 20.931,20

5 G4L1U030 m Graons prefabricats tipus PN-85/40 de Norten, recolzats sobre
les grades, de 1,20x0,20x0,30, inclòs rejuntat i totalment
rematats. (P - 100)

48,00070,96 3.406,08

6 G440U004 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 91)

12.345,6602,69 33.209,83

TITOL 3TOTAL 01.07.01 183.497,52

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL GRADERIA07

TITOL 3 FONAMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 80)

65,0006,12 397,80

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 96) 92,67030,30 2.807,90

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
90)

38,8508,80 341,88

4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 93)

41,40083,46 3.455,24

5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 92)

77,70068,37 5.312,35

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 95)

12.345,6601,11 13.703,68

TITOL 3TOTAL 01.07.02 26.018,85

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL GRADERIA07

TITOL 3 ACABATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GAZ1U020 m Barana d'acer inoxidable, segons plànols. Cargols i parts
metàl�liques incloses. Suministre i col�locació (P - 120)

92,000137,89 12.685,88

2 E535U003 m2 Coberta amb placa nervada de 50 mm de gruix de dues planxes
d'acer, prelacades de 0,5 mm de gruix, amb aïllament de
poliuretà de densitat 40 kg/m3, i un pes entre 12 i 14 kg/m2
col.locada amb fixacions mecàniques (P - 1)

401,69031,14 12.508,63

3 FQSEZ006 u Seient per grades composat per: Carcassa anatòmica B-92
brillant o equivalent. Plàstic Moplen alt impacte o equivalent,
tractat amb additius antiestàtics i tractament anti- U.V. Colors
estàndard estables. Fixació directa a grades mitjançant tacs
especials. Orificis de desaigua. Accessoris opcionals: numeració
y tractament ignífug. Ratllat antilliscant en el seient. Mides: ample
43, llarg 47,5 cm. altura respatller. Subministrament  i col�locació.
 (P - 61)

256,00011,88 3.041,28

TITOL 3TOTAL 01.07.03 28.235,79

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL GRADERIA07

TITOL 3 INTERIORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6122K3K m3 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís
d'elaboració manual de 29x14x5 cm, d'una cara vista, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 2)

61,320427,32 26.203,26

2 XPAUU001 PA Partida alçada a justificar de disseny, càlcul i dimensionament
d'instal�lacions de ventilació, força, suministre d'aigua potable i

1,00035.000,00 35.000,00
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electricitat de l'edificació de vestidors. (P - 0)

3 PPAUU001 PA Partida alçada d'abonament íntegre en conjepte d'execució
d'instal�lacions d'electricitat, força, aigua potable, sanejament de
l'edificació, seguint la morfologia donada als plànols. Totalment
acabada. (P - 223)

1,000110.000,00 110.000,00

TITOL 3TOTAL 01.07.04 171.203,26

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL ZONA VERDA08

TITOL 3 XARXA DE REG01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFB18455 m Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa (P - 3)

741,8203,19 2.366,41

2 FJSAU020 u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble
programa amb pantalla LCD en muntatge superficial, tipus Image
6 de Rain-Bird o equivalent, instal.lat i programat (P - 48)

1,000145,75 145,75

3 ENX3U230 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant independent de la
demanda, de 12 m3/h de cabal màxim i de 60 m.c.a. d'alçària
manomètrica, de funcionament automàtic, amb 2 electrobombes
d'eix vertical, transductor de pressió amb vàlvula, manòmetre
amb vàlvula, vàlvules de comporta en l'aspiració, vàlvules de
comporta i retenció en la impulsió, col.lectors d'aspiració i
impulsió, calderí amb vàlvula i quadre elèctric de protecció i
maniobra amb variador de freqüència amb alternància de
funcionament de les bombes, muntat sobre bancada, connectat a
la xarxa de servei i a la xarxa elèctrica (P - 8)

1,0009.459,75 9.459,75

4 ENX3X001 u Regulador de nivell de la casa FLYGTmodel ENM-10 o
equivalent (P - 9)

1,00084,77 84,77

5 EN3183P7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'',
de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i
anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de
60°C i muntada superficialment (P - 7)

60,00040,25 2.415,00

6 EFB27455 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa (P - 4)

566,2702,41 1.364,71

TITOL 3TOTAL 01.08.01 15.836,39

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL ZONA VERDA08

TITOL 3 PLANTACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres
sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %
(P - 64)

102,00013,60 1.387,20

2 GR471102 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 6/8 a arrel
nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la

27,00019,98 539,46
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seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
156)

3 GR471202 u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o
pseudoplatanus, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua en clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
157)

63,00021,48 1.353,24

4 GR451003 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 6/8 cm en C mínim 25 L, en
clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

 (P - 155)

12,00057,26 687,12

5 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3
L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base,
tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 158)

210,0008,89 1.866,90

TITOL 3TOTAL 01.08.02 5.833,92

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL AIGUES RESIDUALS I PLUVIALS09

TITOL 3 AIGÜES PLUVIAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFA1U125 m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la
rasa i provat (P - 142)

40,00012,21 488,40

2 GFA1U120 m Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la
rasa i provat (P - 141)

143,00010,97 1.568,71

3 GFA1U140 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la
rasa i provat (P - 144)

202,00038,05 7.686,10

4 GFA1U131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la
rasa i provat (P - 143)

80,00019,90 1.592,00

5 GFA1U209 m Tub de PVC de DN 800 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la
rasa i provat (P - 145)

40,00086,73 3.469,20

6 GFA1U212 m Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la
rasa i provat (P - 146)

73,00046,72 3.410,56
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7 GFA1U216 m Tub de PVC de DN 630 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons de la
rasa i provat (P - 147)

17,00063,88 1.085,96

8 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 84)

621,5584,07 2.529,74

9 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 80)

1.487,9986,12 9.106,55

10 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86)

766,10031,18 23.887,00

11 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 87)

85,00023,30 1.980,50

12 G7B1U010 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col�locat (P - 103)

505,0001,58 797,90

TITOL 3TOTAL 01.09.01 57.602,62

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL AIGUES RESIDUALS I PLUVIALS09

TITOL 3 AIGÜES RESIDUALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 84)

175,9904,07 716,28

2 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 80)

351,2826,12 2.149,85

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86)

179,29031,18 5.590,26

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 87)

50,30823,30 1.172,18

5 G7B1U010 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col�locat (P - 103)

171,2301,58 270,54

6 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 132)

9,000870,22 7.831,98
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7 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 133)

3,000289,40 868,20

8 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col�locat, segons plànols (P - 134)

12,0008,60 103,20

9 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 136)

2,000293,86 587,72

10 GFA1U240 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col�locat al fons
de la rasa i provat (P - 148)

138,99061,79 8.588,19

11 GFA1CE07 m Colçe a 90º de PVC. 315 mm de diàmetre. Suministre i
col�locació.d'acord amb les fitxes d'Aigües de Blanes del PPTP
(P - 140)

4,00069,71 278,84

TITOL 3TOTAL 01.09.02 28.157,24

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS EXTERIORS10

TITOL 3 AIGUA POTABLE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2225220 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics (P - 10)

125,0004,87 608,75

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86)

72,30031,18 2.254,31

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 84)

64,3004,07 261,70

4 GDD1CE01 u Formació de paret per a pou de registre de 80 cm de diàmetre
amb totxo de gero, col�locats amb morter mixte de portland (P -
131)

4,000194,09 776,36

5 GDKZCE01 u Subministrament i muntatge de bastiment i tapa de fosa ductil,
tipus D 400 rexel de funditubo aigua potable, o equivalent per a
pou de registre, col�locat amb morter mixte de portlannd (P - 137)

4,00070,02 280,08

6 GF32CE02 u Subministrament i muntatge de colze de FD dn 200 inclosos els
ancoratges (P - 139)

4,000268,35 1.073,40

TITOL 3TOTAL 01.10.01 5.254,60

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS EXTERIORS10

TITOL 3 ENLLUMENAT I ELECTRICITAT02

TITOL 4 LLUMENERES I BÀCULS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHN2X002 u Llumenera extensiva en zona verda, amb làmpada de vapor de
mercuri de 150 W, SERIE 1780- discovery CDM-TT de la casa
DISANO o equivalente (P - 42)

38,0001.088,88 41.377,44

2 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó (P - 41)

15,000429,02 6.435,30
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3 FHN2X003 u Projector, amb làmpada de vapor de mercuri de 150 W, SERIE
3132- TEX de la casa DISANO o equivalente (P - 43)

53,000419,39 22.227,67

4 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó (P - 40)

13,000281,23 3.655,99

5 GG31350U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 151)

1.548,4603,22 4.986,04

6 FG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x6 mm2, col.locat en tub (P - 35)

1.548,4601,67 2.585,93

TITOL 4TOTAL 01.10.02.01 81.268,37

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS EXTERIORS10

TITOL 3 ENLLUMENAT I ELECTRICITAT02

TITOL 4 RASES I PERICONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra,
reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 135)

1.548,4608,60 13.316,76

2 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
24)

12,00058,66 703,92

TITOL 4TOTAL 01.10.02.02 14.020,68

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS EXTERIORS10

TITOL 3 ENLLUMENAT I ELECTRICITAT02

TITOL 4 TRANSFORMADOR03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJM1CE01 PA Transformador MT format per 3 mòduls metàl�licas de tall i
aillament integre en gas, preparat per una eventual inmersió,
amb mòdul prefabricat de 6080 mm de llarg per 2380 mm de
fons per 3240 mm d'altçada. Inclou l'edifici i tots els elements
exteriors segons CEI 622171-202, transformadors elèctrics de
MT a BT amb característiques segons Annex 11. transport,
muntatge, accessoris i posada en funcionament inclòs. (P - 5)

1,000104.981,00 104.981,00

TITOL 4TOTAL 01.10.02.03 104.981,00

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS EXTERIORS10

TITOL 3 PÈRGOLA FOTOVOLTAICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GP5ADH01 u Mòduls fotovoltaics S02 150 WP (P - 153) 36,000666,11 23.979,96

2 GP5AD112 u Cablejat especial per pèrgola fotovoltaica. Connectors estancs
pels mòduls. Caixa de comptador per la ubicació del mateix.
Proteccions elèctriques per la importació i exportació incloses. (P
- 152)

1,0004.634,48 4.634,48
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3 GP5P0001 u Mà d'obra d'instal�lació i connexió elèctrica de mòduls fotovoltaics
(P - 154)

1,0002.741,82 2.741,82

4 GEM00005 u Inversor SMC5000A (P - 138) 1,0003.941,19 3.941,19

TITOL 3TOTAL 01.10.03 35.297,45

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS EXTERIORS10

TITOL 3 SISTEMES AUXILIARS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM912000 u Sistema de parallamps de protecció general de totes les zones
de la Zona Esportiva de Santa Margarida de Montbui, totalment
instal.lat. (P - 6)

1,0003.467,42 3.467,42

2 FGD2X001 u Pica de 2 m i 18 mm de diàmetre, d'acer-coure amb accessoris
per a connectar al cable guarda i baixant protegida amb tub
d'acer i cable de Cu de 95 mm2 i 0,6/1 kV. Instal.lada i verificada.
(P - 38)

4,00055,33 221,32

3 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
24)

2,00058,66 117,32

4 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra,
reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 135)

584,4508,60 5.026,27

5 FG311906 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x35 mm2, col.locat en tub (P - 36)

52,0004,23 219,96

TITOL 3TOTAL 01.10.04 9.052,29

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAU0138 pa Partida alçada a justificar de reposició de serveis afectats. (P - 0) 1,00015.000,00 15.000,00

2 XPAU0002 pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la realització de les obres, segons Llei
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de
setembre de 1993 (P - 0)

1,00020.000,00 20.000,00

3 XPA200AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

1,00014.854,24 14.854,24

CAPÍTOLTOTAL 01.11 49.854,24

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

TITOL 3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P -
159)

20,0007,11 142,20

2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 160)

6,00011,54 69,24

Euro



Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:23/06/11 19Data:

3 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 161)

1,00037,19 37,19

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 162)

10,0005,58 55,80

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 163)

10,0004,84 48,40

6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 164)

5,0007,88 39,40

7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 165)

3,0006,80 20,40

8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 166)

20,0000,25 5,00

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 167)

10,0001,64 16,40

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 168)

6,00012,31 73,86

11 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 169)

3,0001,07 3,21

12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 170)

6,0002,31 13,86

13 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
171)

6,00010,93 65,58

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 172)

2,0005,30 10,60

15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 173)

6,0005,71 34,26

16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 174)

3,00020,42 61,26

17 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 175)

4,0005,18 20,72

18 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 176)

6,00058,52 351,12

19 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

10,00021,83 218,30
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metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 177)

20 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 178) 8,00013,85 110,80

21 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 179)

8,00053,48 427,84

22 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 180)

8,00045,47 363,76

23 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 181) 15,00022,93 343,95

24 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 182)

15,00024,12 361,80

25 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 183)

15,0009,30 139,50

26 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 184)

15,00012,29 184,35

27 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 187)

15,0005,08 76,20

28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 186)

3,00017,82 53,46

29 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 185)

15,00013,02 195,30

TITOL 3TOTAL 01.12.01 3.543,76

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

TITOL 3 SENYALITZACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 198)

2,00048,21 96,42

2 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 199)

2,00090,51 181,02

3 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 201)

3,0005,37 16,11

4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 200)

4,00031,30 125,20

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 202)

4,00039,86 159,44
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6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 203) 20,0009,98 199,60

7 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 204)

100,0001,39 139,00

8 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 206)

10,00023,38 233,80

9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 207)

10,0005,94 59,40

TITOL 3TOTAL 01.12.02 1.209,99

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

TITOL 3 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl�lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix (P - 188)

30,00014,90 447,00

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 191)

50,00011,94 597,00

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 193)

10,00023,38 233,80

4 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal
tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada
a les cordes i amb el desmuntatge inclòs (P - 194)

15,000217,62 3.264,30

5 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 198)

6,00048,21 289,26

6 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 199)

3,00090,51 271,53

7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 203) 20,0009,98 199,60

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 204)

500,0001,39 695,00

9 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i
amb el desmuntatge inclòs (P - 205)

5,000134,33 671,65

10 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs (P - 189)

120,00013,52 1.622,40

11 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 190)

100,0006,02 602,00

12 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 192)

100,0005,06 506,00

13 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 195)

100,00038,26 3.826,00

TITOL 3TOTAL 01.12.03 13.225,54
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OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

TITOL 3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 208)

2,000236,02 472,04

2 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 209)

1,0001.466,73 1.466,73

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 210)

2,00055,02 110,04

4 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 211)

2,00013,94 27,88

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 212)

1,00017,48 17,48

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 215)

2,00052,36 104,72

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 216)

6,0001,78 10,68

8 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P -
219)

28,00017,44 488,32

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 213)

1,000114,49 114,49

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 214)

1,00086,08 86,08

TITOL 3TOTAL 01.12.04 2.898,46

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

TITOL 3 FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 218) 1,000186,38 186,38

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 197)

5,00017,44 87,20

3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 196)

7,000124,93 874,51

TITOL 3TOTAL 01.12.05 1.148,09

OBRA PRESSUPOST  ZONA ESPORTIVA MONTBUI01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12
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TITOL 3 CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 217) 20,00031,50 630,00

TITOL 3TOTAL 01.12.06 630,00

Euro
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NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.00.00.01 ENDERROCS 11.492,34
Titol 4 01.00.00.02 MOVIMENT DE TERRES 71.729,92

01.00.00 TREBALLS PREVISTitol 3 83.222,26

Titol 4 01.01.01.01 PAVIMENTACIÓ 88.078,27
01.01.01 OBRA CIVILTitol 3 88.078,27

Titol 4 01.01.02.01 BANCS I PAPERERES 14.789,56
01.01.02 MOBILIARI URBÀTitol 3 14.789,56

Titol 4 01.02.01.01 MOVIMENT DE TERRES 3.396,20
Titol 4 01.02.01.02 PAVIMENTACIÓ 46.495,82
Titol 4 01.02.01.03 SENYALITZACIÓ 578,43

01.02.01 OBRA CIVILTitol 3 50.470,45

Titol 4 01.03.01.01 ENDERROCS 8.542,40
Titol 4 01.03.01.02 PAVIMENTACIÓ 14.709,14
Titol 4 01.03.01.03 SENYALITZACIÓ 207,52

01.03.01 OBRA CIVILTitol 3 23.459,06

Titol 4 01.05.02.01 EQUIPAMENTS INFANTILS 23.163,43
Titol 4 01.05.02.02 PETANCA 598,64

01.05.02 EQUIPAMENTSTitol 3 23.762,07

Titol 4 01.06.01.01 MOVIMENT DE TERRES 3.765,98
Titol 4 01.06.01.02 PAVIMENTACIÓ 11.780,60

01.06.01 OBRA CIVILTitol 3 15.546,58

Titol 4 01.10.02.01 LLUMENERES I BÀCULS 81.268,37
Titol 4 01.10.02.02 RASES I PERICONS 14.020,68
Titol 4 01.10.02.03 TRANSFORMADOR 104.981,00

01.10.02 ENLLUMENAT I ELECTRICITATTitol 3 200.270,05

499.598,30

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.00.00 TREBALLS PREVIS 83.222,26
01.00 TREBALLS PREVISCapítol 83.222,26

Titol 3 01.01.01 OBRA CIVIL 88.078,27
Titol 3 01.01.02 MOBILIARI URBÀ 14.789,56
Titol 3 01.01.03 TANCAMENTS 0,00
Titol 3 01.01.04 MUR 25.233,72

01.01 URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVACapítol 128.101,55

Titol 3 01.02.01 OBRA CIVIL 50.470,45
01.02 APARCAMENT D'AUTOBUSOSCapítol 50.470,45

Titol 3 01.03.01 OBRA CIVIL 23.459,06
01.03 APARCAMENT D'AUTOMÒBILSCapítol 23.459,06

Titol 3 01.04.01 OBRA CIVIL 28.741,69
Titol 3 01.04.02 TANCAMENTS 33.077,78
Titol 3 01.04.03 IL�LUMINACIÓ 57.041,87
Titol 3 01.04.04 XARXA DE REG 25.027,76
Titol 3 01.04.05 PAVIMENTS 282.462,51
Titol 3 01.04.06 EQUIPAMENT ESPORTIU 15.603,66

01.04 CAMP DE FUTBOLCapítol 441.955,27

Titol 3 01.05.01 TANCAMENTS 372,30
Titol 3 01.05.02 EQUIPAMENTS 23.762,07

01.05 EQUIPAMENTS INFANTILS I ZONA DE PETANCACapítol 24.134,37

Titol 3 01.06.01 OBRA CIVIL 15.546,58
01.06 URBANITZACIÓ C/ANSELM CLAVÉCapítol 15.546,58
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Titol 3 01.07.01 ESTRUCTURA 183.497,52
Titol 3 01.07.02 FONAMENTS 26.018,85
Titol 3 01.07.03 ACABATS 28.235,79
Titol 3 01.07.04 INTERIORS 171.203,26

01.07 GRADERIACapítol 408.955,42

Titol 3 01.08.01 XARXA DE REG 15.836,39
Titol 3 01.08.02 PLANTACIONS 5.833,92

01.08 ZONA VERDACapítol 21.670,31

Titol 3 01.09.01 AIGÜES PLUVIAL 57.602,62
Titol 3 01.09.02 AIGÜES RESIDUALS 28.157,24

01.09 AIGUES RESIDUALS I PLUVIALSCapítol 85.759,86

Titol 3 01.10.01 AIGUA POTABLE 5.254,60
Titol 3 01.10.02 ENLLUMENAT I ELECTRICITAT 200.270,05
Titol 3 01.10.03 PÈRGOLA FOTOVOLTAICA 35.297,45
Titol 3 01.10.04 SISTEMES AUXILIARS 9.052,29

01.10 INSTAL�LACIONS EXTERIORSCapítol 249.874,39

Titol 3 01.12.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.543,76
Titol 3 01.12.02 SENYALITZACIÓ 1.209,99
Titol 3 01.12.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 13.225,54
Titol 3 01.12.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.898,46
Titol 3 01.12.05 FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL 1.148,09
Titol 3 01.12.06 CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL 630,00

01.12 SEGURETAT I SALUTCapítol 22.655,84

1.555.805,36

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.00 TREBALLS PREVIS 83.222,26
Capítol 01.01 URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVA 128.101,55
Capítol 01.02 APARCAMENT D'AUTOBUSOS 50.470,45
Capítol 01.03 APARCAMENT D'AUTOMÒBILS 23.459,06
Capítol 01.04 CAMP DE FUTBOL 441.955,27
Capítol 01.05 EQUIPAMENTS INFANTILS I ZONA DE PETANCA 24.134,37
Capítol 01.06 URBANITZACIÓ C/ANSELM CLAVÉ 15.546,58
Capítol 01.07 GRADERIA 408.955,42
Capítol 01.08 ZONA VERDA 21.670,31
Capítol 01.09 AIGUES RESIDUALS I PLUVIALS 85.759,86
Capítol 01.10 INSTAL�LACIONS EXTERIORS 249.874,39
Capítol 01.11 PARTIDES ALÇADES 49.854,24
Capítol 01.12 SEGURETAT I SALUT 22.655,84

01 Pressupost  Zona esportiva MontbuiObra 1.605.659,60

1.605.659,60

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Zona esportiva Montbui 1.605.659,60
1.605.659,60

Euro
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Projecte Constructiu de la Zona Esportiva a Santa Margarida de Montbui

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.605.659,60PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

Subtotal 1.605.659,60

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.605.659,60....................................................................................................................................208.735,75

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.605.659,60....................................................................................................................................96.339,58

18 % IVA SOBRE 1.910.734,93....................................................................................................................................343.932,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.254.667,22€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB
VINT-I-DOS CENTIMS )

Ignacio González Espinosa

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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