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1. INTRODUCCIÓ  

 

El municipi de Gurb, pertanyent a la comarca d’Osona,  consta d'una extensió de 

51,6 km2 i te una població de 2.475 habitants (any 2009). 

 

La línia Barcelona – Vic – Ripoll travessa el municipi de Gurb entre les 

estacions de Vic i Manlleu, i és una important via de connexió entre les diferents 

poblacions de les comarques del Ripollès, Osona, el Vallès Oriental i el Barcelonès.  

 

2. ANTECEDENTS 

 

Des del 2005 i fins el 2012, el ministeri de foment duu a terme el “Pla de 

Seguretat en Passos a Nivell”, integrat dins del Pla estratègic d’infraestructures del 

transport (PEIT).  

 

El present projecte s’enfoca a una hipotètica continuació del Pla de Seguretat en 

Passos a Nivell que pretengui la total eliminació d’aquests en la xarxa ferroviària, amb 

l’objectiu d’aconseguir una reducció de la sinistralitat.  

 

 

3. OBJECTE DE L’ESTUDI  

 

L’objecte del present projecte és la definició a nivell de projecte constructiu de 

les accions a realitzar per efectuar les obres necessàries per a la supressió dels passos a 

nivell situats a la línea R3 de Renfe al terme municipal de Gurb. El projecte inclou un 

pas inferior sota la via de Renfe com a substitució dels dos passos a nivell suprimits. 

Els dos passos a nivell existents corresponen a camins sense asfaltar que 

comuniquen les Carreteres C-17 i B-522, amb les vinyes que envolten la via de Renfe. 
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D’aquesta manera el trànsit rodat que es preveu per al nou vial objecte d’aquest 

projecte serà el que actualment travessa la via en aquests punts per accedir als camps, és 

a dir, en bona part vehicles especials del tipus tractors o similars. 

 

El gàlib vertical del pas inferior correspon al de pas inferior per pas de vehicles i 

per tant serà com a mínim de 5,5 m. L’ample dels carrils haurà de permetre el pas de 

vehicles especials –tractors- i per tant s’ha definit el vial amb carrils de 3,00 i voral de 

0,50 m d’ample. 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

En aquest projecte, es projecta la supressió dels passos a nivell propers a les 

masies de El Serrat de la Comella i de Can Roca, de la línia de Renfe Barcelona – Vic – 

Puigcerdà, dins del terme municipal de Gurb. Per tal de poder donar permeabilitat 

transversal al trànsit rodat un cop suprimits els dos passos a nivell, es projecta la 

construcció d’un únic pas inferior situat al mateix punt que l’actual pas a nivell situat 

més al sud. Aquest pas inferior té una longitud total de 15 m per tal de passar per sota 

de la via de Renfe existent, deixant oberta la possibilitat de desdoblar-la si mai es 

considera necessari. 

 

El nou vial que es projecta, que passa pel pas inferior i que connecta ambdues 

bandes de la línia del ferrocarril, essent el seus punts de connexió inicial i final dos 

camins rurals existents, ha estat catalogat com a camí rural. També es projecten dos 

nous camins d’accés al nou vial, ja que existeix actualment un camí paral·lel a la via que 

s’ha de mantenir.  

 

La construcció del calaix sota la via de ferrocarril es farà a través d’un sistema 

d’empenta oleodinàmica que no afectarà ni a la catenària ni a cap altra instal·lació 

ferroviària. 
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Quant a les actuacions referents al drenatge s’ha projectat unes cunetes 

longitudinals a banda i banda del carrils al llarg de tot el vial. També s’han projectat 

cunetes de guarda a les capçaleres d’alguns talussos, només en aquelles on s’ha estimat 

necessari.  

 

 

5. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA  

 

Per a la realització d’aquest projecte, s’ha partit de la informació cartogràfica a 

escala 1:50.000 i 1:5.000 facilitada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Aquesta cartografia s’hauria de completar amb un aixecament topogràfic detallat, per 

augmentar la precisió a la zona on es situa el calaix, als punts de tall del vial amb els 

camins existents i al torrent proper per tal de poder encaixar la sortida del sistema de 

drenatge d’aquest pas inferior.  

 

Degut a la manca de recursos disponibles, no s’ha realitzat cap aixecament 

topogràfic. Això comporta una reducció en la precisió del treball, perfectament 

assumible degut a la naturalesa acadèmica del projecte.  

 

 

6. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE  

 

Per drenar les aigües pluvials que arriben al pas inferior es dimensiona una 

canonada que desguassarà per gravetat a la llera d’un torrent proper, el Torrent del 

Pradell, que desemboca al Riu Gurri. Actualment, aquest torrent ja rep de forma natural 

les aigües d’escorrentiu de la zona on anirà construït el pas inferior. La canonada a 

dimensionar tindrà una longitud total de 339,6 m, amb un pendent del 0,5%. Es proposa 

un tub de diàmetre 0,80 m. 

 

El sistema de drenatge longitudinal que es projecta serveix per a l’evacuació de 

les aigües procedents de la calçada i dels desmunts. 
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Per evacuar les aigües de la calçada i els desmunts es proposa una cuneta 

longitudinal revestida de formigó amb forma triangular d’1,00 metres d’amplada i 0,15 

m de fondària a les dues bandes. 

 

A més, es projecta un drenatge transversal per tal d’evitar que les aigües 

caigudes prop del vial puguin escolar-se pels talussos. Així, es proposa una cuneta de 

secció trapezoïdal de 1,5 metres d’ample i 0,5 metres de fondària allà on sigui 

necessària. 

 

 

7. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA  

 

Degut al caràcter acadèmic del present projecte, no es disposa d’un estudi 

geotècnic que permeti conèixer adequadament les característiques del sòl amb el que es 

treballarà. La única informació disponible es el mapa geològic a escala 1:50000 

disponible a l’I.C.C.  

 

En base a l’anàlisi del mapa disponible, s’han establert dos nivells diferenciats: 

 

� 1er nivell.: “Terrassa del ter i afluents. Es troba entre 3 i 10 metres per 

sobre el nivell del riu. Plistocè terminal – Holocè basal.” 

� 2on nivell: “Dipòsits al·luvials – col·luvials. Graves amb matriu sorrenca 

i argilosa. Holocè.” 

 

Es impossible saber, només amb la observació de la imatge, si la terrassa del ter 

es una capa inferior i te un aflorament a la zona del projecte, o si per contra es una petita 

zona aïllada i sota de la capa terrassa del ter es troba la capa de dipòsits al·luvials.  

 

Amb la informació disponible es impossible extreure cap tipus de conclusió 

sobre els materials de que es disposa i la seva qualitat. Per aquest motiu, s’opta per 



 

 
MEMÒRIA / 7 

 

utilitzar uns valors habituals en temes com el pendent dels talussos o la qualitat del sòl 

per als ferms.  

 

8. TRAÇAT  

 

Pel traçat en planta del vial on es localitza el pas inferior s’ha aprofitat el traçat 

del camí ja existent, aconseguint així una menor superfície d’expropiació. D’aquesta 

manera, tan sols s’ha definit un eix totalment recte de 500 metres de longitud, que creua 

la via de Renfe i connecta amb el camí ja existent en ambdós extrems. També s’han 

definit dos camins perpendiculars al vial principal d’accés al pas inferior. S’han definit 

2 eixos, també rectes, de 166,869 i 228,909 metres de longitud.  

 

El vial va cobert durant 15 metres entre els P.K’s 0+220 i 0+235, quan creua la 

via de Renfe.  

 

Quant a les alineacions en alçat, el vial principal ve condicionat als seus extrems 

per les cotes dels camins que uneix i pel gruix de llosa superior i recobriment necessari 

en el seu tram soterrat. De la mateixa manera, els camins venen condicionats per les 

cotes dels camins ja existents i del nou vial d’accés al pas inferior. 

 

 

9. FERMS I PAVIMENTS  

 

El ferm del nou vial s’ha obtingut de la Norma 6.1-I.C. ‘Secciones de firme’ de 

la Instrucción de Carreteras. Serà un ferm de tipus flexible i la seva secció (en ordre 

descendent) constarà de: 

 

- 5 cm de M.B.C. tipus S-12 granític 

- Reg d’imprimació ECI 

- 25 cm (min) de tot-ú artificial 
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Aquesta estructura correspon a la secció estructural 4221 de la Norma 6.1-I.C. 

‘Secciones de firme’ de la Instrucción de Carreteras, en funció de l’explanada (E2) i la 

categoria de trànsit de pesants (T42) considerats 

 

 

10.  ESTRUCTURES I MURS 

 

El present projecte fa referència a la supressió de dos passos a nivell, la 

supressió d’un dels quals obliga a la construcció d’un nou pas inferior (i dels vials que 

hi donen accés). 

 

Es tracta d’un pas inferior de nova construcció amb tipologia de marc de 

formigó armat de 8 m d’amplada, 7,25 m d’alçada i cantells de 0,60 m per la solera i els 

murs i de 0,65 m per el dintell. Es disposen aletes de contenció de terres amb tipologia 

de mur d’alçat de secció variable i sabata amb puntera i taló. 

 

Per la construcció d’aquest calaix s’emprarà el mètode “COMPLET” d’empenta 

oleodinàmica o similar, que garanteix una mínima afectació i majors condicions de 

seguretat per la via i la circulació dels trens. 

 

A l’ Annex núm. 7. Estructures i murs es troben detallades les accions 

considerades i els càlculs realitzats. 

 

 

11.  FASES D’OBRA 

 

A l’annex núm. 8 es defineixen les fases constructives necessàries per a 

l’execució de les diferents actuacions incloses en el projecte. El fet de produir-se un 

solapament amb les vies actuals que es troben en explotació obliga a programar els 

treballs de forma que s’influeixi el mínim possible en la circulació de la línia de Renfe. 
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Es realitzaran les actuacions següents: 

 

� Construcció del calaix: Es realitzen les excavacions fora de la influència del 

ferrocarril. Es construeix el mur de reacció, la solera de lliscament i els 

murets guia. Es construeix l’obra de fàbrica que consisteix en un pòrtic 

tancat. 

 

� Sustentació de la via: Formigonarem dos durments de formigó a 0,65 m del 

carril en el  mateix costat de la via que l’estructura on encaixarà una biga 

HEB reforçada. Entre la biga i la via col·locarem alternativament un puntal i 

un tirant d’estintolament. 

 

� Empenta oleodinàmica: Es procedeix a la translació mitjançant l’excavació 

sota les vies de manera acompassada amb el moviment. Finalment es 

batonarà i perfilarà la via en el tram afectat. L’empenta es realitzarà en dos 

torns de treball de 12h cadascun, de manera que l’empenta es realitzarà 

durant les 24h del dia. No s’interromp la circulació de trens, però s’afecta 

en la mesura que la velocitat màxima de circulació dels trens serà de 

30km/h. 

 

� Execució del vial i elements de drenatge: Es realitzaran les excavacions 

necessàries, i l’extensió de les capes granulars i de la capa de mescla 

bituminosa en calent que funciona com a capa de rodadura. S’executaran 

tots els elements de drenatge. 

 

� Supressió passos a nivell existents: Es retiraran les travesses de fusta que 

marquen el pas, les senyals verticals i els pals d’indicació. Per últim es 

col·locarà el tancament exterior de via. 
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12.  PLA D’OBRES 

 

D’acord amb el que es disposa l’article 69 del Reglament de Contractacions de 

l’Estat, en aquest annex corresponent al Pla d’Obres es troben reflectits els terminis 

parcials per a la realització de les principals unitats d’obra per la construcció de les 

actuacions projectades. 

 

Tal i com és pot veure al pla d’obres de l’annex núm. 9, el termini previst per a 

l’execució de les obres per la realització del nou vial, del nou pas inferior i de supressió 

dels passos a nivell existents és de 3 mesos. 

 

 

13.  SERVEIS AFECTATS 

 

A l’annex de serveis afectats d’aquest projecte, s’identifiquen i descriuen els 

possibles serveis que de qualsevol forma es puguin veure afectats per l’execució del 

projecte constructiu. 

 

Amb les actuacions necessàries per la realització d’aquest projecte constructiu 

s’estima que no queda afectat cap servei de les companyies abans mencionades. 

 

Per tant, la valoració dels serveis afectats per l’execució de les obres del projecte 

és de 0,00 € 

 

 

14.  EXPROPIACIONS 

 

La superfície total d’expropiació és 10.917,65 m2, i la d’ocupació temporal és 

7.584,15 m2 Coneixent les superfícies d’expropiació i la d’ocupació temporal, i aplicant 

els preus esmentats s’obté la valoració total per expropiacions i ocupació temporal de  

13.681,87 €. 
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Els valors del sòl utilitzats per la valoració de les expropiacions serà la següent: 

 

TIPUS DE SÒL PREU ( €/m2 ) 
SUPERFÍCIE A 
EXPROPIAR 
(m2 ) 

TOTAL (€) 

Conreu secà 1,5 7035,490 10.553,23 

Matollar 0,6 1613,747 968,25 

Pastures 0,9 2268,412 2.041,57 

Sotabosc 0,6 0 0 

    

TOTAL EXPROPIACIÓ  10.917,649 m2 13.563,05 € 

 

I la valoració de la superfície d’ocupació temporal resulta: 

 

TIPUS DE SÒL 
PREU ( €/m2/ 
anual ) 

Duració 
obres 
(anys) 

SUPERFÍCIE 
D’OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
(m2) 

TOTAL (€) 

Conreu secà 0,0825 0,25 3.988,091 82,25 

Matollar 0,033 0,25 1.038,901 8,57 

Pastures 0,0495 0,25 1.673,147 20,71 

Sotabosc 0,033 0,25 884,009 7,29 

     

TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL  7.584,148 m2 118,82 € 

 

Per altra banda, per la realització dels treballs del projecte constructiu, és 

necessària l’ocupació d’un total de 2.625 m2 de terreny expropiats anteriorment i que 

actualment són de titularitat pública, i per tant no és necessària la seva expropiació. 
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15.  SEGURETAT I SALUT  

 

L’Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per 

fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 

treballs d’execució de les obres del Projecte Constructiu “Supressió i reordenació d’un 

pas a nivell a la línea R3 a Gurb”, així com complir amb les obligacions que es 

desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 

control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

 

Per a la previsió d’aquest riscos, s’han previst un conjunt de proteccions, de 

tipus individual i col·lectiu. Tot el personal rebrà, abans d’ingressar a l’obra, una 

exposició dels mètodes de treball i els riscos que puguin comportar, conjuntament amb 

les mesures de seguretat a emprar. 

 

En l’annex de Seguretat i Salut en el Treball es recull tota aquesta informació 

així com la seva valoració econòmica que ascendeix en aquest projecte a 13.564,75 € 

(P.E.M). 

 

16.  PLA DE CONTROL DE QUALITAT  

 

El pressupost de control de qualitat ascendeix a 7.859,97 € (P.E.C) el qual 

representa un 0,5 % sobre el PEC total del pressupost de l’obra. 

 

Dels resultats obtinguts es desprèn, que al tractar-se d’un projecte de supressió 

de passos a nivell per un únic pas inferior per a trànsit rodat, amb les accions 

necessàries corresponents, la destinació dels assaigs es dedicarà bàsicament al control 

de moviment de terres, dels afermats i de les estructures presents en el projecte.  
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17.  PRESSUPOST 

 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració de les obres es descompon com: 

 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   1.581.370,16 € 
      
El Pressupost d'Execució per Contracte de les obres serà:  
      
Pressupost d'Execució Material     1.581.370,16 € 
      
Despeses Generals (13%)     205.578,12 € 
      
Benefici Industrial (6%)     94.882,21 € 
      
SUMA           1.881.830,49 € 
      
I.V.A. (18 %)      338.729,49 € 
      
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE   2.220.559,98 € 
      
       
      
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  
      
El pressupost total per a Coneixement de l'Administració ve descompost en els següents capítols: 
      
Pressupost d'Execució per Contracte de les obres     2.220.559,98 € 
      
Expropiacions    13.681,87 € 
      
Serveis afectats     0,00 € 
      
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 2.2 34.241,85 € 

 

 

El pressupost per a coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de: 

dos milions dos cents trenta quatre mil dos cents quaranta un Euros amb vuitanta 

cinc cèntims.  

 

18.  REVISIÓ DE PREUS 

 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E 
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26/10/2001) complementat per l’Ordre Circular 316/91 de 5 de febrer de 1991 i per 

tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) 

mesos, no té revisió de preus. 

 

Si per qualsevol motiu “no imputable al contractista” el termini de l’obra 

s’allargués a més de 12 mesos, s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de preus. 

 

Per a determinar aquesta fórmula s’han calculat els tants per ú que representen 

cadascuna de les classes d’obra corresponents a superestructura de ferrocarril, 

instal·lacions elèctriques i obres de formigó. 

 

D’aquesta determinació s’ha escollit la fórmula polinòmica número 4, (Obres de 

fàbrica en general. Obres amb predomini de les de fàbrica. Obres de formigó armat. 

Ferms amb paviment de formigó hidràulic. Obres accessòries. Infraestructures amb 

obres de fàbrica normals. Obres de reg amb les seves instal·lacions i serveis), que té la 

següent expressió: 
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19.  RENDIBILITAT ECONÒMICA  

 

La rendibilitat econòmica del present projecte ve donada per l’augment de la 

seguretat al suprimir els passos a nivell i substituir-los per un pas inferior.  

 

Segons el “Plan de Seguridad en Pasos a Nivel” del Ministeri de Foment, a 

l’Estat Espanyol durant el període 1990-2000 es registraven una mitja de 30 accident 

cada any. Fins l’any 2004, l’últim que es donen dades, aquestes xifres es mantenien, 

arribant fins i tot a registrar-se 41 accidents en un any (l’any 2002). 
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Tenint en compte que el nombre oficial de passos a nivell es de 4.465, la 

probabilitat de que hi hagi un accident en un pas a nivell concret és de 7x10-3. 

Multiplicant per la vida útil del projecte, que es de 50 anys, i pel nombre de passos a 

nivell que es suprimeixen, que son 2, obtenim que s’eviten, en aquest període, 0,7 

accidents.  

 

Al pla no es fa una valoració econòmica del cost d’un accident, i es difícil donar 

xifres exactes. La casuística es variada i tan pot ser que un accident es saldi sense cap 

ferit com que es produeixi l’atropellament d’un vehicle enmig del pas a nivell i es 

produeixin víctimes mortals.  

 

Tenint en compte que el pressupost de l’obra és de 2.234.241,85€, el projecte 

serà rendible si la valoració econòmica de l’accident es de l’ordre de 3.200.000€ o 

major.  

 

20. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

 

En referència a l’Article 26 del Real Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual 

s’aprova el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (B.O.E 26/10/2001) 

La classificació que requereixen els contractistes per a optar a la licitació de 

l’obra és la següent: 

 

GRUP B: Ponts, viaductes i grans estructures 

Subgrup 2: De formigó en armat 

Categoria f: Anualitat mitja superior als 2.400.00,00 € 
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21. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL DOCUMENT  

 

Els documents que integren el present document són els següents: 

 

DOCUMENT NÚM 1.- MEMÒRIA I ANNEXES: 

1. MEMÒRIA 

2. ANNEXES 

ANNEX NÚM 1: Antecedents 

ANNEX NÚM 2: Cartografia i Topografia 

ANNEX NÚM 3: Traçat 

ANNEX NÚM. 4: Geologia i geotècnia  

ANNEX NÚM. 5: Climatologia, hidrologia i drenatge 

ANNEX NÚM. 6: Ferms i paviments 

ANNEX NÚM. 7: Estructures i murs 

ANNEX NÚM. 8: Estudi de l’organització del desenvolupament de les 

obres 

ANNEX NÚM. 9: Pla d’obres 

ANNEX NÚM. 10: Justificació de preus 

ANNEX NÚM. 11: Serveis afectats 

ANNEX NÚM. 12: Expropiacions 

ANNEX NÚM. 13: Estudi de seguretat i salut 

ANNEX NÚM. 14: Pla de control de qualitat 

ANNEX NÚM. 15: Estudi d’impacte ambiental 

ANNEX NÚM. 16: Pressupost per al coneixement de l’Administració  

ANNEX NÚM. 17: Reportatge fotogràfic 

 

DOCUMENT NÚM 2.- PLÀNOLS 

PLÀNOL NÚM. 1: Situació 

PLÀNOL NÚM. 2: Selecció d’alternatives 

PLÀNOL NÚM. 3: Plànol de conjunt 
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PLÀNOL NÚM. 9: Secció tipus 
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Amidaments 

Quadre de Preus núm. 1 

Quadre de Preus núm. 2 

Pressupost 
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22. CONCLUSIÓ 

 

Estimo que aquest projecte de construcció està correctament definit i justificat a 

través de la totalitat dels documents que l’integren i que compleix les disposicions 

vigents, per la qual cosa se’l sotmet a aprovació, si s’escau. 

 

 

Barcelona, Febrer de 2011 

 

L’autor del projecte, 
 

 

 

Daniel Codorniu i Cobo 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

El present annex descriu els antecedents tècnics i administratius referents a 

l’execució del Projecte Constructiu: “Supressió i reordenació d’un pas a nivell a la línea 

R3 a Gurb”. 

 

 

2. ANTECEDENTS 

 

El municipi de Gurb, pertanyent a la comarca d’Osona,  consta d'una extensió de 

51,6 km2 i te una població de 2.475 habitants (any 2009). La gran majoria de la  

superfície del terme municipal es zona rural i agrària. Els passos a nivell que seran 

suprimits es localitzen en aquestes zones agràries. 

 

La línia Barcelona – Vic – Ripoll travessa el municipi de Gurb entre les 

estacions de Vic i Manlleu, i és una important via de connexió entre les diferents 

poblacions de les comarques del Ripollès, Osona, el Vallès Oriental i el Barcelonès.  

 

A l’altura de Granollers de la Plana, prop de les masies de Can Roca i de El 

Serrat de la Comella es localitzen dos passos a nivell sense barreres, la supressió dels 

quals es l’objectiu del present projecte. 
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Fig. 1: Vista aèria de la zona on hi ha els dos passos a nivell 

 

Des del 2005 i fins el 2012, el ministeri de foment duu a terme el “Pla de 

Seguretat en Passos a Nivell”, integrat dins del Pla estratègic d’infraestructures del 

transport (PEIT).  

 

A grans trets, els objectius del Pla son suprimir o augmentar la seguretat de tots 

els passos a nivell de l’estat espanyol. Es realitza una classificació en funció de diferents 

indicadors, i segons aquesta classificació es decideix si un pas a nivell ha de ser 

suprimit dins del període de vigència del Pla (fins el 2012) o si només se li ha 

d’augmentar la seguretat. Els passos a nivell que es projecta suprimir són del nivell 

menys urgent, és a dir, dels que no han estat o seran suprimits durant el període de 

vigència del Pla, i tampoc han rebut un augment significatiu de la seguretat, ja que no 

tenen barreres, tan sols senyalització vertical.  
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Així, el present projecte s’enfoca a una hipotètica continuació del Pla de 

Seguretat en Passos a Nivell que pretengui la total eliminació d’aquests en la xarxa 

ferroviària, amb l’objectiu d’aconseguir una reducció de la sinistralitat.  

 

En aquest projecte, es projecta la supressió del pas a nivell més proper a la masia 

de El Serrat de la Comella, al terme municipal de Gurb. Per tal de poder donar 

permeabilitat transversal al trànsit rodat un cop suprimits els dos passos a nivell, es 

projecta la construcció d’un únic pas a diferent nivell. A més a més, 500 metres al nord 

d’aquest pas a nivell se’n localitza un altre. Segons la ordre del 2 d’agost de 2001 del 

Ministeri de foment, per la qual es desenvolupa l’article 235 del Reglament de la Llei 

d’Ordenació dels Transports Terrestres, en matèria de supressió i protecció de passos a 

nivell, i citant textualment: 

“En aquellos tramos de línea férrea en los que la distancia entre pasos a nivel sea igual o 

inferior a 500 metros, medidos a lo largo de la vía entre los ejes de la carretera o camino de 

cada paso a nivel, deberá procederse a su concentración en un solo paso, enlazándolos entre sí 

mediante los caminos paralelos a la vía férrea que resulten necesarios. Al paso resultante le 

será de aplicación lo establecido en esta Orden.” 

 

Per tant, l’actuació correcta quan es suprimeixen dos o mes passos a nivell 

localitzats en menys de 500 m es la concentració de tots ells en un pas a diferent nivell.  

 

Als plànols s’adjunta informació gràfica que permet visualitzar la informació 

donada en aquest apartat.  
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3. SELECCIÓ D’ALTERNATIVES.  

 

3.1. INTRODUCCIÓ 

 

Per tal d’aconseguir la millor solució a la problemàtica plantejada, es plantegen 

diferents alternatives, que s’exposaran en el present capítol.  

Un cop plantejades, i a partir de la definició de diferents indicadors, es realitzarà 

un anàlisi multicriteri per tal d’avaluar de manera objectiva les diferents alternatives i 

seleccionar la més adequada.  

 

Per tant, els objectius d’aquest annex són: 

• Oferir diverses possibles solucions per al creuament de via i carretera. 

• Definir els requisits mínims que ha de complir aquest projecte. 

• Eliminar aquelles solucions la construcció de les quals no sigui viable. 

• Avaluar des del punt de vista econòmic, temporal i de qualitat la resta de 

solucions. 

• Escollir la solució òptima en funció dels criteris esmentats anteriorment. 

 

En primer lloc, es decidirà quin tipus d’obra es durà a terme, és a dir, si la 

supressió d’un pas a nivell es farà mitjançant pas superior, pas inferior, etc. 

Posteriorment es decidirà el procediment constructiu de la solució escollida. Finalment, 

es decidirà la millor localització per la solució triada.  

 

3.2. POSSIBLES ALTERNATIVES 

 

0. No realitzar cap actuació. 

1. Pas elevat del vial mitjançant estructura metàl·lica o de formigó armat per 

sobre de la via del tren i carretera. 

2. Pas a nivell elevant o soterrant la via del tren i la carretera. 

3. Pas inferior del vial per sota de la via del tren i carretera. 
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4. REQUISITS DE PROJECTE 

 

Primer de tot, per tal de poder fer una primera selecció de les solucions viables 

cal definir quins són els requisits mínims de projecte: 

• L’ús del nou vial serà esporàdic i per tant, només necessitarà d’un vial de doble 

sentit, la qual cosa implica un ample d’aproximadament 7 m. 

• La longitud del vial mínim que queda afectat per la via del tren serà 

d’aproximadament 15 m. 

• La inversió econòmica i temporal s’ha de minimitzar.  

 

 

5. ALTERNATIVES NO VIABLES  

 

Primer de tot, l’alternativa zero que proposa no fer cap actuació implica assumir 

un risc d’accidents en el moment de creuament de la via del ferrocarril. Si hi afegim que 

la creació d’un pas a diferent nivell eliminaria també un altre pas a nivell de les 

proximitats, llavors podem acceptar que el risc que estem assumint es multiplica per 2. 

A més, si en un futur es desdoblés la via del tren i/o augmentés la seva freqüència, això 

augmentaria encara més el risc de possibles accidents. Finalment, el fet de millorar els 

accessos a aquests terrenys de conreu pot permetre un petit augment de la dinamització 

de l’economia dels veïns. 

Per altra, tenint en compte els requisits de projecte esmentats anteriorment, la 

segona alternativa, pas a nivell elevant o soterrant la via del tren, es pot desestimar 

directament perquè degut a la necessitat de pendents suaus en les vies del tren, el 

soterrament o elevament s’hauria de començar amb centenars de metres d’anterioritat, la 

qual cosa encariria l’obra tant a nivell econòmic com temporal. A més, aquesta opció 

tindria una llarga afectació sobre la via del tren, que quedaria inutilitzada durant un llarg 

període de temps, havent d’utilitzar un Pla Alternatiu de Transport. 

Pel que fa referència a la primera opció, el fet d’elevar el vial i fer-lo passar per 

sobre de les vies del tren implicaria treballar només durant les hores en que no hi ha 

circulació ferroviària, o tallar el trànsit de trens i posar a disposició dels usuaris un 
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transport alternatiu com un servei d’autobusos que unissin les estacions entre les quals 

es produís el tall ferroviari. Això implica un descontentament de la població, motiu pel 

qual es preferible utilitzar solucions alternatives. El cost d’aquesta solució seria similar 

a la construcció d’un pas inferior. Per altra banda, però, l’impacte visual d’un pas 

superior seria important, ja que ens trobem en una zona amb molt poc relleu.  

Així doncs, la tercera alternativa, pas inferior del vial sota les vies del ferrocarril 

i carretera, sembla ser la més idònia per al nostre cas, reservant un ample per un futur 

desdoblament de la via del tren i afavorint una afectació mínima del servei de 

ferrocarril. És per això que a continuació es defineixen possibles subalternatives dins 

d’aquesta i s’avaluen des del punt de vista econòmic i temporal. 

 

 

6. AVALUACIÓ ECONÒMICA I TEMPORAL DE LES  

ALTERNATIVES  

 

Després de consultar diversos projectes similars, a continuació es descriuen els 

costs temporals i econòmics que s’aplicaran per tal de decidir quin es el procediment 

constructiu òptim. Tot i això, s’ha de tenir en compte que aquests costs depenen de: 

1. De les característiques del terreny. 

2. De l’organització dels treballs d’excavació. 

3.De la coordinació amb el pas del ferrocarril. 

 

Els procediments constructius considerats, un cop decidit que es realitzarà un 

pas inferior, són la construcció del calaix in situ o bé la utilització de la tècnica del 

calaix empentat (“cajón hincado”, en castellà).  

Des del punt de vista temporal, suposant que un calaix empentat de 10 m de 

longitud s’executa en 1 mes, obtenim una velocitat d’execució de 0,33 m/dia. En 

aquesta consideració s’han inclòs els treballs d’excavació, del mur de reacció, execució 

del calaix i la seva empenta i reforç (muntatge i desmuntatge) de la via del tren. 

Pel que fa referència a un calaix in situ, suposant que 20 m s’executen en 1 mes, 

obtenim una velocitat d’execució de 0,66 m/dia. Tot i això, aquest últim valor no és 
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real, ja que el fet d’executar un calaix in situ implica tallar la via de ferrocarril per 

posteriorment restituir-la. Durant la construcció del calaix s’hauria d’oferir un servei de 

transport alternatiu mitjançant autobusos a causa d‘aquest tall. Aquestes feines 

complementaries a l’execució del calaix in situ s’han de tenir en compte també en la 

velocitat d’execució, i per tant, considerant una inversió d’un mes i mig obtenim una 

velocitat d’execució real de 0,44 m/dia. 

Des del punt de vista econòmic, un calaix empentat de 10 m de longitud 

necessita d’uns 300.000 € aproximadament, la qual cosa implica un cost unitari de 

30.000 €/m, incloent les feines complementaries.  

En canvi, un calaix in situ de 30 m de longitud necessitaria d’uns 450.000 € 

aprox., donant un cost unitari de 15.000 €/m, incloent els costs complementaris d’oferir 

un servei alternatiu. 

A partir d’aquests resultats es pot concloure doncs que la opció de calaix 

empentat és la que implica una major inversió tant a nivell econòmic com temporal, 

però amb una afectació sobre les vies del tren mínima. En canvi, l’execució del calaix in 

situ implica una inversió menor en ambdós aspectes, econòmic i temporal, però amb 

una afectació sobre les vies del ferrocarril que s’ha de paliar amb la substitució temporal 

del servei ferroviari per autobusos. 

 

Cal destacar que tots aquests càlculs realitzats són amb preus d’execució 

material i només aplicables a passos inferiors de longitud menor a 50 m. A més, en 

aquests costos econòmics i temporals no s’han considerat els moviments de terres 

complementaris per l’execució del vial, la construcció del vial en qüestió, el drenatge, 

les aletes dels calaixos, etc. ja que són elements comuns a ambdues alternatives. 
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6.1. PAS INFERIOR IN SITU  

 

Així doncs, partint dels càlculs i dels requisits esmentats anteriorment (longitud 

total a superar de 15 m), en el cas d’un pas inferior que fos executat totalment in situ el 

seu cost aproximat seria de 225.000 € amb un plaç de 1 mes. 

Aquesta alternativa tot i ser la més barata i curta d’execució implicaria la 

substitució temporal del servei ferroviari per autobusos. 

 

6.2. PAS INFERIOR EMPENTAT  

 

Pel que fa referència a un pas inferior totalment empentat, el cost aproximat per 

a un pas de 15 m de longitud seria de 450.000 € amb un plaç de 1,5 mesos. 

Aquesta opció, a pesar de ser la més cara tant a nivell de cost com de temps, no 

té conseqüències sobre el servei ferroviari ni rodat. No s’ha considerat l’opció 

d’execució de calaix mitjançant el sistema de pantalles ja que l’acabat que ofereix és 

inferior, amb una velocitat de pas dels ferrocarrils inferior (10 km/h) junt amb un 

augment del volum d’excavació i formigó a més d’un increment en cost 

(aproximadament un 12%) i de temps (aproximadament un 50% més). Les úniques 

avantatges que ofereix aquest sistema de pantalles són una major possibilitat de longitud 

de calaix (el màxim per a calaix empentat està entre els 30 i 40 m) i una menor 

disposició d’espai per la col·locació prèvia del calaix junt amb el seu posterior reblert 

interior per tal d’anivellar-lo amb el vial definitiu. Però en el nostre cas concret, cap 

d’aquestes limitacions ens afecta a la nostra obra. Així doncs, el sistema d’execució 

escollit és el del pas inferior totalment empentat. 
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7. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES DE TRAÇAT  

 

En aquest apartat es defineixen les alternatives de nivell de traçat. Un cop decidit 

el procediment constructiu que s’utilitzarà, s’ha de decidir la localització exacta del pas 

inferior. Al document nº. 2 hi ha representades les 3 alternatives de traçat sobre una 

ortofoto de la zona.   

 

Alternativa 1: 

 

 A la primera alternativa, es planteja aprofitar el traçat dels camins ja existents. 

D’aquesta manera, es tancaria el pas a nivell situat més al nord, i en l’altre pas a nivell 

es realitzaria un pas a diferent nivell. A més, s’ha d’adequar l’accés al nou vial des del 

camí perpendicular existent actualment. El traçat d’aquests nous camins seria diferent a 

l’actual, degut a la proximitat del camí actual amb la via del ferrocarril.  

Un avantatge d’aquesta alternativa és el fet que no sigui necessari construir cap 

camí nou per tal de connectar alguna de les masies de la zona amb l’altra costat de la 

via. Això es així perquè les tres masies properes al pas a nivell tancat (Can Carabanxel, 

Caseta de les Fonts i Can Gener) tenen la opció d’utilitzar el pas superior situat menys 

d’un quilòmetre al nord, o bé utilitzar el pas inferior que es proposa projectar.   

 

Alternativa 2:  

 

Es planteja un cas similar a l’alternativa anterior, però en aquest cas el pas a 

nivell on es situaria el pas a diferent nivell seria el situat més al nord. De la mateixa 

manera, a més del vial on es situaria el pas a diferent nivell s’haurien de projectar dos 

camins que el connectessin amb els ja existents. Un d’ells no aprofitaria el traçat de cap 

camí existent (al costat sud de la via), sinó que hauria de ser de nova construcció, per tal 

de poder connectar les masies de El Serrat de la Comella i de Can Roca amb l’altre 

costat de la via. Si no es construeix aquest camí, la única alternativa que tenen els 

habitants d’aquestes masies per creuar la via es sortir primer a la carretera propera B-

522. Si tenim en compte que un dels vehicles que s’utilitzen en aquest context són els 
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tractors, es preferible que es disposi de camins per no haver d’utilitzar les carreteres 

convencionals i alentir el trànsit.  

 

Alternativa 3: 

 

En aquest cas, es planteja la possibilitat d’executar un pas a diferent nivell en 

una zona entremig dels dos passos a nivell existents. S’uniria el camí on es localitza el 

pas a nivell sud amb el camí on hi ha el pas a nivell nord. De la mateixa manera que al 

cas anterior, s’hauria d’executar el camí paral·lel a la via per tal de poder facilitat el 

creuament d’aquesta a les masies mencionades anteriorment.  

 

 
Fig. 2: Representació gràfica de les diferents alternatives de traçat 
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8. ANÀLISI MULTICRITERI  

 

Un cop plantejades les diferents alternatives, s’ha de seleccionar la òptima d’una 

manera objectiva. Així es planteja un anàlisi multicriteri on es valoren els següents 

factors o indicadors: 

 

- Facilitat constructiva, resumida en l’angle entre la via i el vial.  

- Impacte ambiental, valorant aspectes el moviment de terres a realitzar o la 

pèrdua de terrenys de conreu. 

- Cost econòmic. 

- Superfície de terreny expropiada 

- Aspectes funcionals, com l’augment o disminució del temps de viatge entre 

diferents punts afectats per l’obra.  

 

Utilitzant aquests 5 paràmetres, es duu a terme l’anàlisi multicriteri per tal 

d’avaluar les alternatives. Es desgranaran un per un els diferents indicadors, avaluant 

cadascuna de les alternatives. Finalment, es recolliran totes les puntuacions en una taula 

on es podrà veure quina de les alternatives és, objectivament, l’idònia.  

 

Facilitat constructiva: 

En aquest apartat, s’avalua bàsicament l’angle entre la via de ferrocarril i el 

traçat en planta del vial on anirà el pas inferior. Un angle de 90º afavoreix el 

procediment constructiu escollit, ja que el calaix ha de recórrer menys longitud i es 

necessita menys terreny per les obres auxiliars. Per aquest motiu, les puntuacions 

atorgades són: 

Alternativa 1: 3/5 

Alternativa 2: 5/5 

Alternativa 3:  1/5 
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Impacte ambiental:  

En aquest apartat es considera l’impacte ambiental de les alternatives sobre el 

medi. La part més important d’aquest apartat es el moviment de terres necessari, però 

també s’ha de valorar la pèrdua de terrenys de conreu. Respecte el moviment de terres, 

totes tres alternatives tenen un pas inferior que requereix que aquest sigui elevat, però 

l’alternativa 3, per la seva naturalesa de creuar la via del ferrocarril entremig dels dos 

passos a nivell te el traçat en planta totalment condicionat als extrems i es l’alternativa 

amb una longitud del vial del pas inferior major. A més, la construcció d’aquest vial 

implica l’expropiació de camps de conreus. Per aquests motius es la que ha de tenir 

menys puntuació en aquest apartat. Per altra banda, l’alternativa 2 es projecta amb un 

camí paral·lel a la via, al costat sud, que requereix d’una superfície d’expropiació 

important de camps de conreu, motiu pel qual tampoc no pot obtenir una bona 

puntuació. El volum d’excavació es similar al de l’alternativa 1. D’aquesta manera, 

aquesta alternativa nº. 1 te un moviment de terres igual a la nº. 2 i menor que la nº. 3, i 

una superfície d’expropiació menor que les altres dues. Per tot això, les puntuacions 

atorgades són: 

 Alternativa 1: 5/5 

Alternativa 2: 3/5 

Alternativa 3:  1/5 

  

Cost econòmic:  

El cost econòmic en aquest projecte ve condicionat en gran mesura pel volum 

d’excavació. El cost de l’estructura es el mateix en tots tres casos, i les facilitats o 

dificultats durant el procés constructiu es tradueixen en més o menys dies de treballs, 

però sense una gran càrrega en el pressupost. D’aquesta manera, s’ha d’avaluar, de 

manera similar a l’apartat d’impacte ambiental, el volum d’excavació. A l’hora de 

construir el vial, el moviment de terres serà similar, una mica major en el cas de 

l’alternativa 3 per la seva major longitud. Si analitzéssim només fins aquest punt, les 

puntuacions haurien de ser iguals per les alternatives 1 i 2, i una mica pitjor per la 3. 

S’ha de tenir en compte, però, les excavacions necessàries per realitzar el drenatge del 

vial. En el cas de l’alternativa 1, la proximitat del Torrent del Pradell (a la fig. 1 

s’aprecia, al sud de la masia del Serrat de la Comella, una franja verda que es la 
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vegetació que viu a la llera i la riba) fa que es plantegi desaiguar per gravetat mitjançant 

una canonada. Les altres dues alternatives es troben massa lluny com per utilitzar 

aquesta solució, per la qual cosa es necessària una bomba que elevi la cota piezomètrica 

de l’aigua recollida. Amb aquesta solució es obvi que el volum d’excavació serà molt 

menor, i, per tant, tindrà un cost molt més econòmic. A canvi, serà necessari un 

manteniment de la maquinària i la reparació en cas d’avaria. Per aquest motiu es 

preferible utilitzar la solució de desaiguat per gravetat, tot i que augmenti el cost 

econòmic. Tenint en compte totes aquestes consideracions, el pressupost de l’alternativa 

1 serà el més elevat. Les alternatives 2 i 3 tindran un pressupost similar.  

Es pot avaluar el cost del drenatge de l’alternativa 1, aproximadament, en 

400.000€. en canvi, el drenatge de les alternatives 2 i 3 costaria aproximadament 

100.000€ (el cost de la bomba més l’excavació de les rases i el seu rebliment, la 

longitud de rasa seria molt major que en l’alternativa 1). D’aquesta manera, tot i que el 

drenatge encareix d’una manera considerable el pressupost de l’alternativa 1, el fet de 

situar-se prop del torrent on s’ha de desaiguar i que la longitud dels vials a excavar i 

construir sigui menor fa que no augmenti de manera desproporcionada respecte els 

altres. Així, s’estima que el pressupost final de l’alternativa 1 seria d’aproximadament 

2.000.000€, i les alternatives 2 i 3 costarien aproximadament 1.500.000€. Les 

puntuacions atorgades a cada alternativa son: 

Alternativa 1: 2/5 

Alternativa 2: 4/5 

Alternativa 3:  4/5 

 

Superfície de terreny expropiada:  

En aquest apartat s’avalua la superfície de terreny expropiada, però no en el 

sentit de pèrdua de terrenys de conreu (que ja s’ha inclòs en l’impacte ambiental), sinó 

en el descontentament de la gent per la pèrdua de propietats. Així, es preferible 

minimitzar la superfície d’expropiació necessària. Basant-nos en els traçats de les 

diferents alternatives, l’alternativa 1 només expropia el terreny necessari per la 

construcció dels camins de connexió i la superfície necessària pels talussos. En canvi, 

tant l’alternativa 2 com la 3 plantegen la construcció d’un nou camí paral·lel a la via, 

amb la consegüent superfície expropiada. L’alternativa 3, a més, per definició passa pel 
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mig de terrenys que també hauran de ser expropiats, rebent així la pitjor puntuació. Pels 

motius exposats, les puntuacions de cada alternativa son: 

Alternativa 1: 4/5 

Alternativa 2: 2/5 

Alternativa 3:  1/5 

 

Aspectes funcionals:  

En aquest apartat es valora la utilitat de les diferents alternatives en termes de 

millora (o menor empitjorament) de les diferents connexions entre els punts (les masies) 

propers als passos a nivell.  

Així, es evident que la supressió de dos passos a nivell i la seva substitució per 

un sol pas inferior comporta un empitjorament de la connectivitat. Es pretén valorar 

aquest empitjorament, atorgant millor puntuació com menor sigui aquest. En qualsevol 

de les 3 alternatives proposades, part del tràfic que passava per els passos a nivell a 

suprimir serà redirigit al pas superior proper, situat un quilòmetre al nord dels dos 

passos a nivell aproximadament.  

L’alternativa 1, que vista en planta equival pràcticament a tancar el pas a nivell 

situat al nord, permet mantenir el tràfic que passava pel pas a nivell sud, i el flux de 

vehicles del pas a nivell nord s’ha de repartir entre el nou pas inferior i el pas superior ja 

existent. Les connexions entre el pas a nivell i els passos a diferent nivell són força 

bones, per la qual cosa la pèrdua de connectivitat es assumible.  

L’alternativa 2 trasllada tot el flux de vehicles del pas a nivell sud cap al pas 

inferior que es situaria al pas a nivell nord. Per fer-ho, es necessària la construcció d’un 

nou camí paral·lel a la via, per tal de connectar les masies d’El Serrat de la Comella i de 

Can Roca amb el pas inferior sense necessitat d’utilitzar la carretera B-224.  

L’alternativa 3 porta tot el flux de vehicles d’ambdós passos a nivell cap al nou 

pas inferior. De la mateixa manera que l’alternativa 2, és necessària la construcció d’un 

nou camí paral·lel a la via.  

Així, les 3 alternatives resolen de manera assumible la pèrdua de connectivitat, 

mereixent totes elles una bona puntuació: 

Alternativa 1: 4/5 

Alternativa 2: 4/5 
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Alternativa 3:  4/5 

 

Un cop atorgades les puntuacions, és necessari atorgar diferents pesos a cada 

apartat per tal de fer més justa la selecció de l’alternativa òptima, ja que és evident que 

no tots els apartats tenen la mateixa importància. 

 

El repartiment de pesos escollit, sobre 100, és el següent: 

Facilitat constructiva:  5 punts 

Impacte ambiental:  30 punts 

Cost econòmic:  30 punts 

Superfície expropiada: 10 punts 

Funcionals:   25 punts 

 

S’ha decidit que els apartats més importants són el preu de l’obra i el seu 

impacte ambiental. També rep una puntuació elevada la part funcional, de connectivitat 

de la xarxa. La superfície expropiada i la facilitat constructiva reben una puntuació 

menor ja que no són aspectes claus i, a més, es poden veure reflexades també en altres 

apartats. La facilitat constructiva te incidència en el cost econòmic i la superfície 

expropiada en l’impacte ambiental.  

 

L’últim pas, doncs, es ponderar cada indicador amb el pes que li correspon i 

veure, finalment, quina alternativa és la que te major puntuació. Serà aquesta la solució 

escollida pel present projecte.  

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

 Puntuació Ponderada Puntuació Ponderada Puntuació Ponderada 

Facilitat constructiva 3 3 5 5 1 1 

Impacte ambiental 5 30 3 18 1 6 

Cost econòmic 2 12 4 24 4 24 

Superfície expropiada 4 8 2 4 1 2 

Aspectes funcionals 4 20 4 20 2 20 

Suma  73  71  53 
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Així, l’alternativa òptima es la nº. 1. Per tant, d’aquest punt en endavant 

procedirem a definir tots els apartats necessaris per a la construcció d’aquesta solució.  
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1. INTRODUCCIÓ  

 

L’objectiu del present annex és la presentació dels treballs de cartografia i 

topografia utilitzats en la redacció del Projecte Constructiu: “Supressió i reordenació 

d’un pas a nivell a la línea R3 a Gurb”. 

 

2. CARTOGRAFIA  

 

La informació cartogràfica general utilitzada en aquest projecte constructiu són 

les fulles a escala 1:5.000 de l’I.C.C.  

 

S’han obtingut tant els plànols en format Autocad com ortofotos per a la 

realització dels plànols de situació i de conjunt.  

 

3. TOPOGRAFIA  

 

La cartografia disponible s’hauria de completar amb un aixecament topogràfic 

detallat, per augmentar la precisió a la zona on es situa el calaix, als punts de tall del vial 

amb els camins existents i al torrent proper per tal de poder encaixar la sortida del 

sistema de drenatge d’aquest pas inferior.  

 

Degut a la manca de recursos disponibles, no s’ha realitzat cap aixecament 

topogràfic. Això comporta una reducció en la precisió del treball, perfectament 

assumible degut a la naturalesa acadèmica del projecte.  

 

S’adjunta en els plànols un plànol amb la informació topogràfica inicial, 

obtinguda de l’I.C.C.  
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1. INTRODUCCIÓ  

 

La supressió del pas a nivell objecte d’aquest projecte fa necessària la 

construcció d’un nou pas inferior sota la via de la RENFE. El projecte preveu que 

aquest vial inferior tingui una longitud total de 500,000 m, discorrent per sota de la línia 

de la RENFE. A més, també s’ha projectat l’adequació del camí que talla 

perpendicularment al mencionat anteriorment. Així, s’han projectat dos camins, un al 

nord i un al sud, d’una longitud de 228,909 i 166,869 m respectivament.  

 

Pel disseny en planta i alçat dels diferents vials, s’ha tingut en compte la 

normativa actualment vigent, així com els criteris particulars establerts per la Direcció 

General de Carreteres de Catalunya. 

 

En concret, s’ ha tingut en compte: 

 

“Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC”. Ministerio de Fomento, febrer de 

2000, aprovada per l’ Ordre Ministerial el 27 de desembre de 1999. 

 

“Orden Ministerial de 16/12/97 por la que se regulan los accesos a las carreteras 

del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios”. 

 

 

2. TRAÇAT EN PLANTA  

 

Pel traçat en planta del vial on es localitza el pas inferior s’ha aprofitat el traçat 

del camí ja existent, aconseguint així una menor superfície d’expropiació. D’aquesta 

manera, tan sols s’ha definit un eix totalment recte de 500 metres de longitud, que creua 

la via de Renfe i connecta amb el camí ja existent en ambdós extrems.  

 

El vial va cobert durant 15 metres entre els P.K’s 0+220 i 0+235, quan creua la 

via de Renfe.  
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Al P.K 0+182,495 es localitza la intersecció amb el nou traçat del camí Ral de 

Manlleu. En la situació actual aquest camí creua just al costat de la via del tren. S’ha 

hagut de allunyar d’aquest emplaçament per la problemàtica que suposa, pels talussos 

necessaris, col·locar un camí prop de la via a una cota de fins a 8 metres menys.  

 

S’han definit 2 eixos, també rectes, de 166,869 i 228,909 metres de longitud. El 

primer d’ells es el que durant el projecte s’anomenarà “camí sud”, per trobar-se al sud 

del vial principal, i el segon es el que s’anomenarà “camí nord”, per la mateixa raó.  

 

El sentit dels P.K en ambdós casos es de sud a nord. Es a dir, el P.K 0+166,869 

del camí sud coincideix amb el P.K 0+000 del camí nord, i aquest punt també pertany a 

l’eix del vial principal. Concretament, es el P.K 0+182,495, com ja s’ha comentat 

anteriorment.  

 

3. TRAÇAT EN ALÇAT  

 

Quant a les alineacions en alçat, el vial ve condicionat als seus extrems per les 

cotes dels camins que uneix i pel gruix de llosa superior i recobriment necessari en el 

seu tram soterrat. 

 

El vial s’inicia a la cota 490,000 amb un pendent de 2,5%, que es la que te el 

camí ja existent. Per tal de poder aconseguir la cota necessària per creuar la via es 

necessari un pendent del 7,75%. Per enllaçar ambdós pendents s’utilitza un acord 

convex de paràmetre Kv=164,533 al P.K. 0+020. Un cop ja s’ha creuat la via de Renfe, 

es necessari recuperar l’altura fins al camí original. Per fer-ho, es planteja un acord 

concau de paràmetre Kv=1000 al P.K. 0+220, amb una rampa de sortida del 2,11%. 

Finalment, per tal d’enllaçar correctament amb el camí original, es projecta un acord 

convex de paràmetre Kv=200 al P.K 0+480, que dona un pendent de sortida de 1,69%, 

com el camí ja existent.  

 

Per altra banda, la rasant del camí sud es projecta amb un acord convex de 

paràmetre Kv=189,361 al P.K 0+010, de tal manera que el pendent de sortida es del 
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1,95%. Els últims 3 metres de l’eix s’han definit com plans (0% inclinació) degut a que 

formen part de la calçada del vial principal.  

 

D’una manera similar s’ha definit el camí nord. Els primers 3 metres formen part 

de la calçada principal. El camí s’inicia amb un pendent del 1,84%. Al P.K 0+220 es 

projecta un acord convex de paràmetre Kv= 199,966 i una rampa de sortida del 0,1%, es 

a dir pràcticament pla com el camí amb el que enllaça.   

 

Aquest vial s’ha classificat com a camí rural i se li ha donat un peralt del 2%. 

Amb aquesta premissa i considerant el radi mínim en planta, s’estableix una velocitat de 

projecte de 40 Km/h per a tot el vial. 

 

4. APÈNDIX: LLISTAT D’ALINEACIONS  

 

A continuació s’adjunten els llistats proporcionats pel programa utilitzat per 

realitzar el traçat dels vials (MDT 5.3, versió de prova), relatius al traçat tant en planta 

com en alçat.  
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TRAÇAT EN PLANTA  

LISTADO DE EJES 

Llistat eix camí nord 

05/01/011 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 439168.643 4647928.903 32.357265 0.000 0.000 228.909 
 228.909 439280.045 4648128.875 32.357265    

 

LISTADO DE EJES 

Llistat eix camí sud 

05/01/011 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 439133.900 4647765.690 13.352504 0.000 0.000 166.869 
 166.869 439168.643 4647928.903 13.352504    

 

LISTADO DE EJES 

Llistat eix pas inferior 

05/01/011 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 439061.320 4648076.510 159.977379 0.000 0.000 500.000 
 500.000 439355.356 4647672.106 159.977379    
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TRAÇAT EN ALÇAT  

Listado de Rasante 

Llistat rasant camí nord 

05/01/011 

 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 477.000 0.000 0.000 0.000 0.00000000 
3.000 477.000 0.000 0.000 0.000 0.01843318 
220.000 481.000 199.966 2.242 0.013 -0.00168369 
228.909 480.985 0.000 0.000 0.000  

Listado de Rasante 

Llistat rasant camí sud 

05/01/011 

 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 480.000 0.000 0.000 0.000 0.00000000 
10.000 480.000 189.361 1.846 0.009 -0.01949710 
163.869 477.000 0.000 0.000 0.000 0.00000000 
166.869 477.000 0.000 0.000 0.000  

 

Listado de Rasante 

Llistat rasant pas inferior 

05/01/011 

 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 490.000 0.000 0.000 0.000 -0.02500000 
20.000 489.500 164.533 4.319 0.057 -0.07750000 
220.000 474.000 1000.002 49.327 1.217 0.02115385 
480.000 479.500 200.000 3.805 0.036 -0.01690000 
500.000 479.162 0.000 0.000 0.000  
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1. INTRODUCCIÓ  

 

Degut al caràcter acadèmic del present projecte, no es disposa d’un estudi 

geotècnic que permeti conèixer adequadament les característiques del sòl amb el que es 

treballarà.  

 

La única informació disponible es el mapa geològic a escala 1:50000 disponible 

a l’I.C.C.  

 

2. GEOLOGIA  

 

Com es pot veure en la imatge següent, extreta de la web de l’I.C.C, la zona on 

es localitza el projecte correspon a la clau T-Qt2-3, que segons la llegenda de la pròpia 

web de l’I.C.C correspon a: “Terrassa del ter i afluents. Es troba entre 3 i 10 metres per 

sobre el nivell del riu. Plistocè terminal – Holocè basal.”  

 

 
Fig. 1: Mapa geològic de la zona 
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Per altra banda, s’observa en gran part del mapa una capa lila, que correspon a la 

clau Qac (no apareix a la imatge) i que la llegenda informa que es: “Dipòsits al·luvials – 

col·luvials. Graves amb matriu sorrenca i argilosa. Holocè.” 

 

Es impossible saber, només amb la observació de la imatge, si la terrassa del ter 

es una capa inferior i te un aflorament a la zona del projecte, o si per contra es una petita 

zona aïllada i sota de la capa terrassa del ter es troba la capa de dipòsits al·luvials.  

 

3. CONCLUSIONS 

 

Amb la informació disponible es impossible extreure cap tipus de conclusió 

sobre els materials de que es disposa i la seva qualitat. Per aquest motiu, s’opta per 

utilitzar uns valors habituals en temes com el pendent dels talussos o la qualitat del sòl 

per als ferms.  

 

Així, concretament s’ha decidit treballar amb talussos 1/1, i s’ha optat per 

classificar el sòl com adequat.  

 

Respecte a la excavabilitat del sòl, es considera que es treballa amb un sòl dur, 

pel que serà necessari la utilització de mitjans contundents de tipus martell hidràulic. 

Aquesta decisió es pren en base a quedar-nos amb la situació més restrictiva, ja que el 

moviment de terres serà un dels punts claus (i de més cost) del projecte, i a falta de més 

informació es preferible ser conservador. Per coherència amb aquesta decisió s’ha 

decidit també l’exposat anteriorment respecte als talussos i la classificació del sòl.  

 

Una altre decisió a prendre en aquest camp es la presència de nivell freàtic. Prop 

de la zona del projecte hi ha la llera d’un torrent que, segons indicacions d’un habitant 

de la zona, tan sols porta l’aigua de desguàs de la carretera C-17 quan plou. 

L’exploració visual, realitzada per l’autor del projecte, en dos dies diferents confirma 

aquesta informació. Així, se suposa que no hi ha presència de nivell freàtic. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

L’objectiu d’aquest annex és estudiar les condicions climàtiques de la zona on 

s’executarà el projecte constructiu i determinar les característiques de les conques que 

seran interceptades pel nou vial. 

 

S’exposen les dades climàtiques generals de la zona, les dades pluviomètriques 

utilitzades, les precipitacions i intensitats de pluja obtingudes per al període de retorn 

considerat, l’estudi particular de la conca i el càlcul dels cabals de referència utilitzats 

per al dimensionament de les obres de drenatge. 

 

El projecte fa referència a la supressió del pas a nivell que actualment correspon al camí 

que uneix les masies de El Serrat de la Comella i de la Comella de Palau. La supressió 

d’aquest pas a nivell obliga a la construcció d’un nou pas inferior (i del vial que hi dóna 

accés), les aigües pluvials del qual desguassaran per gravetat a la llera del Torrent del 

Pradell, que desemboca al riu Gurri. Actualment, aquest torrent ja rep de forma natural 

les aigües d’escorrentiu de la zona on anirà construït el pas inferior. 

 

2. CLIMATOLOGIA  

2.1. DADES CLIMÀTIQUES 

 

La climatologia de la zona del projecte es caracteritza mitjançant les dades de 

l’observatori meteorològic de Els Hostalets de Balenyà (Osona). 
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A continuació es presenta la taula resum de les mitjanes mensuals corresponents a 

aquest observatori: 

 

 G F M A M J JL A S O N D ANY 

Tm 3,8 5,6 8,1 9,8 13,7 17,7 21,1 21 17,8 13 7,7 4,8 12 

Tmax abs 20 22 26 26 31,5 35 39 41 35 29 25 21 41 

Tm de max 15,6 17,9 21,7 22,7 26,2 30,1 33,6 33,3 29,4 24,5 19,7 15,7 24,2 

Tmax mitjana 9,6 12 14,7 16,3 20 24,1 28,3 27,9 24,1 19 13,4 10 18,3 

Tmin mitjana -2 -0,8 1,4 3,4 7,4 11,3 13,8 14,1 11,5 7 2 -0,4 5,7 

Tm de min -7,6 -6,1 -4,3 -2 2 6,4 9,3 9,4 5,4 0,9 -4,4 -6,2 0,2 

Tmin abs -18 -13 -10 -5 -1 3 6 5 0 -4 -10 -10 -18 

Prec mitjana 51 27,3 39,8 58,1 87,2 66,4 41,6 68,8 75 68,4 45,4 60,7 689,6 

Prec max 24h 77,2 124 50,3 46 75 68,8 42,8 85,7 79,5 156,4 93 88 156,4 

Nº dies pluja 6,8 5,1 6,6 10,2 10,9 8,2 5,7 7,8 7,3 7,1 6,2 7 89 

Nº dies glaçada 24,4 18,4 11,3 5,3 0,3 0 0 0 0 1,7 12,3 19,7 93,4 

 

 

Taula resum de les dades meteorològiques per a l’observatori de Els Hostalets de 

Balenyà, al periode 1971-2000 (font: www.meteo.cat , web de l’institut meteorològic de 

Catalunya). On Tm: Temperatura mitjana, Tmax abs: Temperatura màxima absoluta, 

Tm de max: Temperatura mitjana de les màximes, Tmax mitjana: Temperatura màxima 

mitjana, Tmin mitjana: Temperatura mínima mitjana, Tm de min: Temperatura mitjana 

de les mínimes, Tmin abs: Temperatura mínima absoluta, Prec mitjana: precipitació 

mitjana, Prec max 24h: precipitació màxima diària. 

 

A partir de la temperatura màxima mitjana del mes més càlid i de la mínima mitjana del 

mes més fred es poden determinar els índexs tèrmics següents (ºC): 

 

De continentalitat (diferència): 30,3 

De temperatura (semisuma): 13.15 

 

D’acord amb aquests índexs i amb la classificació del quadre adjunt el clima de la zona 

de l’emplaçament de les obres en projecte resulta ser de tipus semicontinental temperat. 
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2.2. INCIDÈNCIA SOBRE LES OBRES DE FORMIGÓ 

 

A efectes de la seva incidència sobre els fenòmens reològics del formigó, la humitat 

relativa mitjana de l’aire, a la zona d’emplaçament de les obres en projecte, resulta ser 

del 70 per cent, segons la figura adjunta d’àmbit peninsular. 

 

<28 28-32 >32

CLIMA MARÍTIM SEMICONTINENTAL CONTINENTAL

<13 13-18 >18

CLIMA FRED TEMPERAT CÀLID

CLASSIFICACIÓ  CLIMÀTICA DE  TEMPERATURA

ÍNDEX TÈRMIC DE TEMPERATURA (Cº)

CLASSIFICACIONS CLIMÀTIQUES SEGONS ELS ÍNDEXS 
TÈRMICS DE CONTINENTALITAT I DE TEMPERATURA

CLASSIFICACIÓ  CLIMÀTICA DE CONTINENTALITAT

ÍNDEX TÈRMIC DE CONTINENTALITAT (Cº)
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Fig. 1: Humitat relativa mitja de l’aire a la península ibèrica 

 

2.3. INCIDÈNCIA LABORAL 

Els coeficients mitjans anuals reductors de la jornada laboral per causes climàtiques a la 

zona d’emplaçament de les obres en projecte són les següents, segons consta a la Fulla 

10-4/35, Barcelona, Mapa Geotécnico General, del Instituto Tecnológico Geominero de 

España, per a la província de Barcelona. 

 

 

 

 

 

-Formigó 0.847 

- Explanacions 0.792 

- Granulats 0.921 

- Regs i tractaments 0.506 

- Mescles bituminoses 0.652 
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2.4. PLUVIOMETRIA 

2.4.1. DADES PLUVIOMÈTRIQUES 

 

D’acord amb la Norma de carreteres 5.2-IC, en el vas del pas inferior s’obtindrà la 

precipitació diària màxima per un període de retorn de 50 anys, considerant-se suficient 

per l’actuació que es desitja realitzar. 

 

2.4.2. MÈTODE UTILITZAT 

 

El mètode higrometeorològic emprat és la versió modificada del que es recull a la 

Instrucción de Carreteras 5.2.1.C. “Drenaje Superficial”. Aquesta versió modificada va 

ser presentada pel seu autor (J.R. Témez) en una comunicació al XXIV Congreso de la 

Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991) i es va reproduir 

en llengua espanyola al nº 82 de la revista “Ingeniería Civil”. 

 

2.4.3. PARÀMETRES BÀSICS 

 

Màximes precipitacions diàries: 

 

Segons el mètode de càlcul proposat, els valors de les màximes precipitacions diàries 

constitueixen dades essencials per al procés de càlcul. La Direcció General de 

Carreteres va publicar el 1997 el “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones 

diarias en la España Peninsular”. 

 

En aquest mapa es representen dues famílies de línies. Pel punt geogràfic desitjat, una 

de les línies defineix un valor mitjà P de la llei de freqüències de màximes 

precipitacions diàries i l’altra línia el coeficient de variació Cv d’aquesta llei. A partir 

del quadre que acompanya al mapa, entrant amb el coeficient Cv es determina el quantil 

regional Yt pel que caldria multiplicar el valor mitjà P per obtenir la pluja corresponent 

a cada període de retorn T. A continuació s’adjunta el plànol corresponent a la regió 

d’estudi. 
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Fig. 2: “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular” 

 

El producte del quantil regional Yt (també anomenat factor d’amplificació KT) ens 

permet obtenir la precipitació màxima diària per a un cert període de retorn. 

 

Els valors obtinguts en aquesta publicació són els següents: 

 

 P: 63 mm 

 Cv: 0.41 

 

Segons aquests valors, s’ha obtingut el valor del quantil regional per al període de 

retorn de 50 anys. 
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Els resultats obtinguts són: 

 

Període de retorn (anys) Yt Precipitació (mm) 

50 2.144 135.07 

 

S’ha de determinar el cabal d’aigua que arribarà al pas inferior, i dimensionar un tub 

que porti aquesta aigua a la riera. S’ha utilitzat per fer aquest dimensionament un 
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període de retorn de 50 anys, doncs l’aigua a evacuar serà l’aigua caiguda al vial que 

dóna accés al pas inferior i que circularà al llarg dels marges dels vials fins al pas. Es 

comporta, per tant, de forma similar a un drenatge longitudinal. 

 

 

3. HIDROLOGIA  

3.1. ÀREES DRENANTS ASSOCIADES AL PAS INFERIOR 

3.1.1.   GENERALITATS 

 

En el cas del pas inferior objecte d’aquest projecte l’àrea total d’entrada d’aigua que 

serà necessari considerar serà igual a la superfície en planta dels dos vials nous d’accés 

al pas inferior i dels dos camins projectats, i a la superfície dels  talussos a banda i 

banda dels vials. L’escolament superficial d’aquesta zona arribarà al pas inferior i haurà 

de ser evacuat per un tub de formigó que desemboca a un torrent pròxim.  

 

L’aigua que en l’actualitat cau en aquesta zona, va a parar de forma natural a aquest 

mateix torrent. 

 

3.1.2. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DE L’ÀREA DRENANT 

 

Per a la formulació utilitzada en aquest cas, l’únic paràmetre morfològic a considerar és 

l’àrea de la superfície drenant. 

 

La superfície de la conca es la superfície, en planta, de tota la longitud dels nous vials 

projectats, més la superfície en planta dels talussos. Així, s’obté una conca de 0,015588 

km2. 

 

La conca utilitzada es una conca artificial que resultarà de la construcció dels vials i, a 

més, son conques petites, de manera que pels càlculs que es precisen suposem un 

coeficient d’escorrentiu C=1. S’estima un temps de concentració igual a la durada d’una 

pluja de projecte de 30 minuts.  
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Conca Àrea (km2) Coef. escolament Tc (h) 

Pas inferior 0.015588 1 0.5 

 

 

4. CÀLCUL DE CABALS  

4.1. RÈGIM DE PRECIPITACIONS EXTREMES 

 

A partir de les precipitacions diàries corresponents a diferents períodes de retorn, és 

necessari avaluar les precipitacions corresponents a altres duracions de pluja. 

 

A partir de les dades exposades abans, s’ha utilitzat el mètode proposat per J.R. Témez 

a la publicació del MOPU (Dirección General de Carreteras) titulada “Cálculo 

Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales” (1978). 

 

Segons aquesta publicació, s’ha comprovat experimentalment que totes les relacions 

Intensitat – Durada - Freqüència (IDF) d’una mateixa estació, corresponent als diferents 

períodes de retorn són afins, diferenciant-se entre elles, tan sols, en l’escala de les 

intensitats. En conseqüència, es pot reduir a una llei única adimensional, si els valors de 

cada relació s’expressen com a percentatge corresponent a una duració donada que es 

tria com a referència. 

 

Aquesta llei, gràcies al seu caràcter adimensional, és independent dels valors absoluts 

de la pluja, la qual cosa, segons Témez, a més de permetre la seva aplicació a qualsevol 

període de retorn, facilita la seva extrapolació cap a altres llocs on no sigui possible 

obtenir-la per manca de pluviògraf. 

 

Per facilitar aquesta extrapolació, Témez escull com a valor de referència el relatiu a la 

pluja diària: 

 

24

Pd
I d =  
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essent Id la intensitat diària (en mm/h) i Pd la precipitació diària (en mm). 

 

Aquest valor de referència s’ha escollit pel fet que el valor de Pd és el que resulta més 

fàcil d’obtenir, encara que no es disposi de pluviògraf registrador, ja que és el valor que 

proporcionen totes les estacions amb pluviòmetres totalitzadors. 

 

El valor de Pd s’haurà de corregir segons la següent expressió que té en compte la no 

simultaneïtat de les pluges màximes d’un mateix període de retorn en tota la superfície: 

 

2* 1
15

log
1 kmAaper

A
PP dd ≥







 −=  

dd PP =*  kmAaper 1<  

 

Pd*= Precipitació màxima diària modificada corresponent a un període de retorn T (en 

mm). 

Pd = Precipitació màxima diària deduïda de les isomàximes corresponents a un període 

de retorn T (en mm) 

A = Superfície de la conca en km2. 

D’aquesta manera, la llei adimensional proposada per Témez és de la forma: 

 

)(Df
I

I

d

=  

 

essent I la intensitat en mm/h corresponent a la duració en hores. 

 

Aquesta llei és, doncs, característica de cada estació i depèn de la distribució temporal 

de les seves pluges tipus. 

 

Témez ha comprovat que les relacions adimensionals de les diferents estacions que ha 

analitzat poden expressar-se, amb prou aproximació, per mitjà d’una llei general amb un 

paràmetre indeterminat, K, variable d’uns llocs als altres, és a dir: 
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),( KDf
I

I

d

=  

 

Per caracteritzar les diferents relacions, Témez tria un paràmetre de clara significació 

física: 

 

dI

I
K 1=  

 

Essent I1 la intensitat horària corresponent. 

 

Amb aquestes consideracions, l’expressió universal que proposa Témez per a qualsevol 

relació IDF és: 

 

128

28

1
1.0

1.01.0

−
−









=

D

dd I

I

I

I
 

Per tant, en cada estació s’ha d’estimar el valor del paràmetre característic del lloc 

geogràfic, I1/Id, que representa la relació entre la intensitat horària i la diària del mateix 

període de retorn corresponent al lloc considerat. 

 

En el treball de Témez, es proposa per a la zona de projecte, un valor del paràmetre K= 

I1/Id igual a 11 a Catalunya. 
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Fig. 3: Mapa de la relació I1/Id a l’estat espanyol 

 

Amb les dades obtingudes ( I1/Id = 11 i Tc=0.50 h), la intensitat de precipitació mitja 

calculada per al període de retorn de 50 anys a l’àrea drenant es de 92,9 mm/h. 

 

4.2. COEFICIENT D’ESCORRENTIU 

 

El coeficient d’escorrentiu és un altre dels factors que intervenen a la fórmula de càlcul 

del cabal punta. 

 

La llei utilitzada està lligada a la de transferència "precipitació - escorrentiu superficial" 

deduïda pel Soil Conservation Service de EEUU. 

L’expressió que avalua el valor del coeficient d’escorrentiu és la següent: 

 

) P 11 + P (

) P 23  P( ) P - P( = C 2
0

*
d

0
*
d0

*
d +
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C = Coeficient d’escorrentiu 

Pd* = Precipitació màxima diària modificada corresponent al període de retorn 

considerat. 

P0 = Llindar d’escorrentiu. Precipitació a partir de la qual es comença a produir 

escolament. 

 

En el cas del pas inferior, al no tractar-se d’àrees drenants naturals, suposem un elevat 

grau d’impermeabilització (ferm dels vial que dóna accés al pas) y per tant, pels càlculs 

suposem un coeficient d’escolament C=1. 

 

4.3. AVALUACIÓ DEL CABAL PUNTA 

 

El cabal punta d’avinguda, Q (en m3/s), al punt de creuament de la llera amb el traçat, 

per a un període de retorn donat, s’obté mitjançant l’expressió: 

3,6

CIA
K  = Q

  

on: 

A = Superfície de la conca (en km2) 

K = Coeficient que té en compte la manca d’uniformitat en la distribució temporal de 

l’aiguat. 

14
1

25,1

25,1

+
+=

Tc

Tc
K  

C = Coeficient d’escorrentiu o escolament. 

I = Intensitat de precipitació mitjana (mm/h) 

A partir d’aquests paràmetres, el model transforma l’excés de pluja en escorrentiu 

distribuït temporalment des del començament de la precipitació. 

 

El cabal de càlcul obtingut a la conca artificial és de 0,41 m3/s. 
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5. DRENATGE 

 

S’ha projectat el drenatge de les aigües pluvials amb dos sistemes independents de 

drenatge: un, per evacuar les aigües que cauen sobre la plataforma del vial que 

conforma el pas inferior i l’altre, per interceptar les aigües d’escorrentiu que arribarien 

des de les vinyes al pas inferior percolant per damunt dels desmunts. El primer sistema 

recull l’aigua de les cunetes de plataforma, concentrant-les totes al pou 4, des dels pous 

3 i 2, el qual al seu torn recull les aigües del pou 1. 

 

Des del pou 4 surt una canonada de formigó de 80 cm de diàmetre nominal, que porta 

per gravetat tota l’aigua caiguda sobre la conca fins al torrent del Pradell. En aquesta 

canonada es projecten 6 pous de registre (pous del 5 al 10, ambdós inclosos), un cada 50 

metres com marca la normativa.  

 

L’altre sistema de drenatge és independent d’aquest i consta de quatre cunetes de secció 

trapezoidal de 1,5m d’ample, situades longitudinalment a la capçalera dels desmunts 

que hi ha al costat nord d’ambdós camins i al costat est del vial d’accés al pas inferior.  

 

La cuneta del camí sud s’allarga fins a desaiguar al torrent del pradell, aigües amunt de 

on desaiguarà la canonada des del pou 4. La cuneta del camí nord desaigua per tots dos 

extrems, degut a que el seu perfil longitudinal te un màxim al mig. D’aquesta manera, 

per l’extrem nord desaigua cap a la cuneta del camí ja existent. Per l’extrem sud es 

projecta un baixant per la intersecció dels talussos del camí nord i del vial del pas 

inferior que porta l’aigua al pou 1. Per aquest mateix baixant també es recull l’aigua de 

la cuneta oest del vial del pas inferior. La cuneta restant, la de la part est del vial del pas 

inferior, també desaigua per dos punts degut al seu perfil longitudinal amb un màxim al 

mig. Així, a l’extrem proper al pas inferior es projecte un baixant que porta l’aigua al 

pou 3, mentre que l’aigua restant es recull a l’extrem est al pou 11. Aquest pou es 

connecta amb el pou 9 i l’aigua s’afegeix a tota la recollida amb les cunetes de 

plataforma.   

 

Podem apreciar gràficament aquesta documentació en els plànols presentats. 
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5.1. MÈTODE DE CÀLCUL 

 

El dimensionament de la canonada es realitzarà suposant un règim uniforme i aplicant 

la fórmula de Manning: 

 

n

iAR
Q h

2

1

3

2

=  

 

On: 

 Q= Cabal (m3/s) 

 A= Secció del perfil transversal (m2) 

 Rh= Radi hidràulic del perfil transversal (A/Pm) (m) 

 Pm= Perímetre mullat (m) 

 i = Pendent longitudinal de la llera (m/m) 

 n = Coeficient de rugositat. 

 

Pel dimensionament en règim uniforme, el pendent de la línia d’energia (I) s’iguala al 

pendent de l’obra de drenatge (i), que ve determinada bàsicament pel pendent del curs 

natural de l’aigua.  

 

El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el que es 

construirà l’obra de drenatge. Com que el tub dissenyat és un tub de formigó, es pren 

com a valor de la rugositat 0,012. S’ha escollit aquest valor seguint l’estudi “Cálculo 

hidráulico de la conducciones de saneamiento y drenaje. Valor del coeficiente de 

rugosidad recomendado para la fórmula de Manning”. Informe de la Cátedra de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio 

Ambiente. Universidad Politécnica de Valencia. 

 

El radi hidràulic (Rh) depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior de l’obra de 

drenatge i és igual: 
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R
A

Ph
h

m

=
 

 

on: 

 

Ah és l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i per tant depèn de l’altura de la 

làmina lliure dins de l’obra de drenatge. 

 

Pm és el perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la secció transversal 

de l’obra de drenatge que es situa per sota de la làmina lliure. 

 

5.2. DRENATGE DEL PAS INFERIOR 

 

Per drenar les aigües que arriben al pas inferior caldrà dimensionar un tub que tingui 

capacitat per evacuar el cabal total que arriba al pas. 

 

El cabal total a evacuar serà el calculat a l’apartat 4.3, 0,41 m3/s. Aquest cabal serà el 

que, a través del tub, arribarà a la riera. 

 

El tub a dimensionar tindrà una longitud total de 340 m, amb un pendent del 0,5%. Per 

quedar-nos de banda de la seguretat i evitar que s’embussi amb la terra i pàmpols que hi 

arribin, es proposa un tub de diàmetre 0,80 m per desguassar el cabal que li arriba al pas 

inferior.  

 

5.3. DRENATGE LONGITUDINAL 

 

El sistema de drenatge longitudinal que es projecta serveix per a l’evacuació de les 

aigües procedents de la calçada i dels desmunts. Els elements de drenatge que es 

col·loquen es descriuen a continuació. 

 

Per evacuar les aigües de la calçada i els desmunts es proposa una cuneta longitudinal 

revestida de formigó. S’ha projectat una cuneta superficial triangular de formigó 
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transitable de tipus TTR-10 d’1,00 metres interiors d’amplada i 0,15 m de fondària. Es 

col·locarà a l’exterior de la calçada, a totes dues bandes, quan els marges de la 

plataforma van en excavació. 

 

L’aigua de les cunetes es recollirà, a través d’unes arquetes, en pous de registre. Els 

pous núm. 1, 2 i 3 seran pous de registre de 0,80 m de diàmetre i el 4 tindrà un diàmetre 

d’1,20 m. Tal i com es mostra als plànols de drenatge, del pou 2 surt un tub de PVC de 

diàmetre 0,40 que porta l’aigua al pou 4. Des del pou 1 surt un altre tub de PVC de 

diàmetre 0,40 cap al pou 2, i des d’aquest, l’aigua es portarà al pou núm. 4 també a 

través d’un altre tub de d=0,40m i per dins del pas inferior, entre la rasant i la solera de 

formigó. 

 

El pou núm. 4 és el punt de concentració de tot el drenatge del pas inferior. Té unes 

dimensions de 1,20 m de diàmetre i 2,00 d’alçada. Les aigües que hi arriben tenen 

sortida cap al torrent per un tub de formigó de 0,80m de DN que passa inicialment per 

sota del mateix vial i després per sota del terreny contigu. 

 

Per evacuar les aigües d’escorrentiu de les zones properes al vial y que podrien arribar a 

la calçada, amb el consegüents problemes de xeregalls i taponament de talussos i 

drenatges respectivament, es proposa la col·locació d’una cuneta de guarda allà on sigui 

necessari. La idea es que aquesta cuneta evacuï les aigües d’escorrentiu impedint la 

circulació de l’aigua talús avall. 

 

En base a això, a la capçalera del talús es col·locarà una cuneta de guarda revestida de 

formigó, de secció trapezoïdal, d’1,50 metres d’amplada interior i 0,5 de fondària. 

 

Aquestes cunetes de guarda només es construeixen allà on son necessàries segons el 

relleu de la zona. Així, es defineixen 4 cunetes.  

 

La cuneta de guarda nº 1 es situa al costat oest del camí nord. Aquesta cuneta desaigua 

per tots dos costats, connectant amb la cuneta ja existent al Camí Ral de Manlleu per 

l’extrem nord, i desaiguant en un baixant troncocònic col·locat enmig del talús en el seu 

extrem sud.  
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La cuneta de guarda nº. 2 es localitza al costat nord de l’accés oest del vial del pas 

inferior. En aquest cas, l’aigua es recull completament al baixant col·locat en el talús.  

 

La cuneta de guarda nº. 3 es situa al costat oest del camí sud. L’aigua recollida es 

condueix cap al torrent del pradell, situat prop de l’inici del camí.  

 

La cuneta de guarda nº. 4 es la situada al costat nord de l’accés est del vial del pas 

inferior. El perfil longitudinal d’aquesta cuneta te un màxim i un mínim. D’aquesta 

manera, en el punt més baix es construeix un baixant troncocònic que porta l’aigua 

recollida a la cuneta longitudinal del vial, i d’aquesta manera es recull al pou 3. Per altra 

banda, a partir del punt màxim, l’aigua es condueix cap a l’extrem del vial, cap al P.K. 

0+500. Allà, es recull al pou 11, que connecta amb el pou 9. D’aquesta manera l’aigua 

recollida arriba a la canonada principal.  
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1. INTRODUCCIÓ  

 

Els objectius del present annex són la definició, la justificació i el 

dimensionament de les seccions i elements que constitueixen el ferm del vial projectat 

per tal d’aconseguir: 

 

• Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 

permanents sota les càrregues cícliques de trànsit durant el període de projecte. 

 

• Resistir les sol·licitacions de trànsit previst durant el període de projecte i 

repartir les pressions verticals provocades per les càrregues, de manera que a 

l’explanada tan sols n’arribi una petita fracció compatible amb la seva capacitat 

portant. 

 

• Protegir l’explanada de la intempèrie i més en particular, de les precipitacions. 

 

El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent 

“Norma 6.1-IC ‘Secciones de firme’ de la Instrucción de Carreteras del MOPU” del 28 

de noviembre de 2003. 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL  

 

En l’actualitat existeix un pas a nivell de la línia R3 de RENFE que es troba 

situat entre les masies de El Serrat de la Comella i de la Comella de Palau. Aquest pas 

es un punt de creuament de la via ferroviària. Són camins sense condicionar; sense cap 

tipus d’afermat i  que donen accés a camps de propietat privada. 

 

La zona on el present projecte proposa la construcció d’un nou pas inferior es 

exactament el punt on es troba l’actual pas a nivell.  
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3. CATEGORIA DE TRÀNSIT  

 

Per dissenyar el ferm hem utilitzat la IMD de vehicles pesats estimada a partir de 

l’ús que se li donarà al vial objecte d’aquest estudi. Com que és un vial que dóna accés a 

camps de propietat privada, la IMD de pesats queda reduïda al trànsit de tractors i altres 

vehicles rurals dels propietaris de les vinyes. D’aquesta manera s’estima una IMDp < 25 

vehicles pesants/dia, que correspon a una categoria de trànsit de pesants T42, segons la 

Instrucción 6.1. i 6.2-IC de la Dirección General de Carreteras. 

 

CATEGORIES DE TRÀNSIT PESANT IMD pesants 

T00 IMDP  ≥ 4000 

T0 4000 > IMDP  ≥ 2000 

T1 2000 > IMDP  ≥ 800 

T2 800 > IMDP  ≥ 200 

T31 200 > IMDP  ≥ 100 

T32 100 > IMDP  ≥ 50 

T41 50 > IMDP  ≥ 25 

T42 IMD P < 25 

 

4. ESPLANADA 

 

A partir de l’estudi geològic-geotècnic de la zona en estudi s’hauria de 

determinar les característiques dels materials que conformaran el sòl de l’explanació 

sobre el que es col·locarà el paquet de ferm.  

 

Com no es disposa d’un estudi d’aquest tipus, s’estima que la classificació del 

terreny natural es de sòl adequat. 

  

Segons la Instrucció, als efectes de definir l’estructura del ferm en cada cas, 

s’estableixen tres categories d’esplanada, denominades respectivament E1, E2 i E3. 
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Tot el vial anirà en desmunt i perdent cota per poder creuar la via per sota, de 

manera que el traçat comença amb un terreny classificable com a adequat i va 

convertint-se en més rocós a mesura que es perd cota. La formació de l’explanada es 

farà mitjançant 25 cm de sòl estabilitzat in situ S-EST2, aconseguint una explanada de 

qualificació E2.  

 

En el cas que el sòl disponible no fos adequat, i disposéssim d’un sòl tolerable, 

es podria aconseguir una explanada E1 mitjançant 25 cm de sòl estabilitzat in situ S-

EST1. Això condicionaria el ferm a dimensionar. 

 

5. DIMENSIONAMENT DEL FERM  

 

El ferm del nou vial s’ha obtingut de la Norma 6.1-I.C. ‘Secciones de firme’ de 

la Instrucción de Carreteras. Serà un ferm de tipus flexible i la seva secció constarà de 5 

cm de mescla bituminosa en calent i granulat granític per a la banda de rodadura, que 

s’estendran sobre una sub-base de 25 cm de tot-u artificial. Les capes seran les següents 

(en ordre descendent): 

 

- 5 cm de M.B.C. tipus S-12 granític 

- Reg d’imprimació ECI 

- 25 cm (min) de tot-ú artificial 

 

Aquesta estructura correspon a la secció estructural 4221 de la Norma 6.1-I.C. 

‘Secciones de firme’ de la Instrucción de Carreteras, en funció de l’explanada (E2) i la 

categoria de trànsit de pesants (T42) considerats. 

 

En el cas mencionat anteriorment de que es disposés d’un sòl tolerable, la secció 

estructural escollida seria la 4212. Les capes, en aquest cas, serien:  

 

- 5 cm de M.B.C. tipus S-12 granític 

- Reg d’imprimació ECI 

- 25 cm (min) de sòl-ciment 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

Aquest annex presenta els càlculs de l’estructura projectada en el projecte 

constructiu: “Supressió i reordenació d’un pas a nivell a la línea R3 a Gurb”. 

 

El present projecte fa referència a la supressió de dos passos a nivell, la supressió 

d’un dels quals obliga a la construcció d’un nou pas inferior (i dels vials que hi donen 

accés). 

 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ESTRUCTURES DEL 

PROJECTE 

 

Es tracta d’un pas inferior de nova construcció amb tipologia de marc de formigó 

armat de 8 m d’amplada, 7,25 m d’alçada i cantells de 0,60 m per la solera i els murs i 

de 0,65 m per el dintell. Es disposen aletes de contenció de terres amb tipologia de mur 

d’alçat de secció variable i sabata amb puntera i taló. 

 

Per la construcció d’aquest calaix s’emprarà el mètode “COMPLET” d’empenta 

oleodinàmica o similar, que garanteix una mínima afectació i majors condicions de 

seguretat per la via i la circulació dels trens. El procediment d’execució té les següents 

fases: 

 

• Replanteig del mur de reacció i la solera de lliscament. 

• Realització de les excavacions necessàries fora de la influència del 

ferrocarril. 

• Execució de la solera amb el mur de reacció i els murets guia. 

• Execució de l’obra de fàbrica en la posició inicial per a l’empenta. 

• Assegurament de la via mitjançant puntals i tirants d’estintolament. 

Aquests estaran ancorats a una biga HEB col·locada paral·lelament a la 

via, i fixada amb daus de formigó. 
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• Excavació sota les vies i translació del calaix mitjançant cilindres 

hidràulics de 300 tones. A mesura que es produeix el lliscament, es 

col·locaran bigues metàl·liques tombades i perpendiculars als cilindres 

hidràulics amb un cantell de 500 mm (coincident amb la carrera del 

cilindre hidràulic), que serviran per suportar la reacció. Això es farà 

successivament fins a finalitzar el desplaçament. 

• Retirada dels perfils i abocament del balast necessari sobre la llosa 

superior 

 

3. INSTRUCCIONS I NORMES APLICADES  

 

Per al dimensionament i comprovació de les estructures, s’ha actuat en tot 

moment d’acord amb la normativa espanyola vigent: 

 

• “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” Reial Decret 1247/2008 de 

18 de juliol. 

• “Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras” 

• “Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Ferrocarril”, IAPF-07, (O.M. de 24 de Setembre de 2007) 

•  “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Carretera”, IAP-98, (O.M. de 12 de Febrero de 1998) 
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4. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS  

 

PAS INFERIOR  ELEMENT TIPUS f ck (Mpa) 

 

Formigó 

Solera HA-25/B20/IIa 25 

Alçats HA-25/B20/IIa 25 

Aletes HA-25/B20/IIa 25 

Neteja HM-15 15 

   fyk (Mpa) 

Acer Armadura passiva B500S 500 

 

 

5. NIVELLS DE CONTROL I QUALITAT ADOPTATS  

 

Els coeficients de seguretat a utilitzar s’aplicaran tant als materials, en els que es 

minoraran les seves resistències, com en les accions, que seran majorades en el cas que 

siguin desfavorables i minorades en el cas de ser favorables. 

 

Els coeficients de seguretat dels materials són els següents: 

 

• Coeficients de minoració de la resistència del formigó: γc = 1,50 

• Coeficients de minoració de resistència de l’acer d’armadura passiva 

γs=1,15 
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Els coeficients de seguretat de les accions es resumeixen en la següent taula: 

 

Favor. Desfavor. Favor. Desfavor.
Pes Propi Formigó 1,00 1,00 1,00 1,35 1,00 1,00
Pes Propi Terres 1,00 1,00 1,00 1,35 1,00 1,00
Empenta Terreny 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00

Acció Sobrecàrrega 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 1,00
Acció Aigua 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 1,00

Acció Sísmica 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Accions exteriors 

permanents
1,00 1,00 1,00 1,35 1,00 1,00

Accions exteriors 
variables

0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 1,00

Desfavor.
Situació Persistent Situació Accidental

Estat Límit Últim
Coeficients de seguretat de les accions

Accions Estat Límit de Sevei

Favor.

 

6. DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES D’ORDINADOR EMPRATS  

 

Per al càlcul del pas inferior s’ha utilitzat la versió d’estudiants after-hours 

(permet utilitzar el programa els caps de setmana i els dies laborables de 22h a 8h) del 

programa Cype 2011. Concretament, s’ha utilitzat el mòdul de càlcul de marcs d’obra 

civil.  

 

7. CÀLCULS REALITZATS  

7.1. PAS INFERIOR 

 

S’ha obtingut el diagrama d’esforços i de quanties d’armadura en solera, hastials 

i dintell. També s’ha obtingut la distribució de tensions en el terreny sota la solera. Les 

accions considerades que actuen sobre l’estructura són: 

 

• Pes propi de les terres 

• Pes propi de l’estructura (γh = 2,50 t/m3). 

• Empenta de les terres 

• Càrregues mortes degudes a la superestructura i pes específic del balast, 

30 kN/m2. 
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• Sobrecàrrega uniforme de 4 kN/m2. 

• Sobrecàrrega interior d’ús de 30 kN/m2. 

• Tren UIC: Mostrem l’esquema de càrregues. 

 

Esquema de càrregues del tren UIC 

 

Degut a la naturalesa de l’obra, s’han realitzat les comprovacions a E.L.U. 

d’esforços normals, a E.L.U. de tallant i finalment a E.L.S de fissuració. 

 

7.2. ALETES 

 

Les accions considerades que actuen sobre l’estructura són: 

 

• Pes propi de les terres 

• Pes propi (pp) de l’estructura (γh = 2,50 t/m3). 

• Empenta lateral de les terres considerant el talús existent 

 

S’han realitzat les comprovacions a E.L.U. d’esforços normals, a E.L.U. de 

tallant i finalment a E.L.S de fissuració. També s’han efectuat les comprovacions a 

lliscament i bolcada, per la les quals s’han establert coeficients de seguretat de 1.5 i 2 

respectivament. 

 

8. APÈNDIX  

 

A continuació s’adjunten els llistats de càlcul, comprobacions i armat 

proporcionats pel programa.  

  

  
  
  
  
        

 Indefinit           0.8 m      1.6 m       1.6 m         1.6 m     0.8 m          Indefinit

  

8 t/m   8 t/m  25 t           25 t           25 t           25 t  
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1.- NORMA Y MATERIALES  

Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Recubrimiento exterior: 3.5 cm 

Recubrimiento interior: 3.5 cm 
 
 

2.- GEOMETRÍA   

Plano superior módulo: Por gálibo (7.25 m)
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NORMA Y MATERIALES 

(7.25 m) 

MÓDULO 
Espesores Hastiales: 60 cm 

Losa superior: 65 cm 
Losa inferior: 60 cm 
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calaix del pas inferior Fecha: 02/02/11 
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ALETA INICIAL IZQUIERDA 
Longitud total: 8.98 m 
Altura: 7.25 m 
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.00 kN/m² 
Espesor del muro: 0.80 m 
Canto de la zapata: 1.00 m 
Vuelos zapata: 
- Trasdós: 3.60 m 
- Intradós: 0.60 m  

ALETA INICIAL DERECHA 
Longitud total: 9.28 m 
Altura: 7.25 m 
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.00 kN/m² 
Espesor del muro: 0.80 m 
Canto de la zapata: 1.00 m 
Vuelos zapata: 
- Trasdós: 3.60 m 
- Intradós: 0.60 m  

ALETA FINAL IZQUIERDA 
Longitud total: 9.35 m 
Altura: 7.25 m 
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.00 kN/m² 
Espesor del muro: 0.80 m 
Canto de la zapata: 1.00 m 
Vuelos zapata: 
- Trasdós: 3.60 m 
- Intradós: 0.60 m  

ALETA FINAL DERECHA 
Longitud total: 10.32 m 
Altura: 7.25 m 
Sobrecarga del terreno en el trasdós: 0.00 kN/m² 
Espesor del muro: 0.80 m 
Canto de la zapata: 1.00 m 
Vuelos zapata: 
- Trasdós: 3.60 m 
- Intradós: 0.60 m   

 

3.- TERRENOS   

Módulo de balasto: 20000.0 kN/m³ 

Tensión admisible base: 500.00 kN/m² 

Densidad aparente: 20.0 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno: 30 grados 

Cohesión: 0.00 kN/m² 

Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 % 

Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados 
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4.- ACCIONES   

Sobrecarga uniforme superior: 4.00 kN/m²

Sobrecarga uniforme inferior: 30.00 kN/m²

Sin sobrecarga hidráulica 

  

Ancho: 15.00 m, Carga: 30.00 kN/m²
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Sobrecarga uniforme superior: 4.00 kN/m² 

Sobrecarga uniforme inferior: 30.00 kN/m² 

CARGAS EN BANDA 

Ancho: 15.00 m, Carga: 30.00 kN/m² 
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5.- MÉTODO DE CÁLCULO  

El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que 
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos 
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se reali
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho 
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los 
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación, 
etc. 

Producido por una versión educativa de CYPE 
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CARROS DE CARGA 

4 Carros UIC-71 

MÉTODO DE CÁLCULO 
utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que 

considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos 
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de 
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho 
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los 

entos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación, 
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utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que 
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos 

za un mallado del marco en función de 
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho 
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los 

entos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación, 
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6.- RESULTADOS   

Módulo 

Hastial izquierdo. 

Abreviatura

Nx 

Ny 

Nxy

Mx 

My 

Mxy

Qx 

Qy 

Dx 

Dy 

Dz 

Gx 

Gy 

Gz  

 Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx

1 -178.43 -59.32 3.76 -87.93

7 -171.33 -36.68 0.00 -93.11

13 -178.43 -59.32 -3.76 -87.93

27 -114.16 -0.05 -0.19 -57.41

33 -128.81 -9.74 -0.00 -55.28

39 -114.16 -0.05 0.19 -57.41
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Abreviatura Significado Unidades 

 Axil X kN/m 

 Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

 Flector X kN�m/m 

 Flector Y kN�m/m 

Mxy Flector XY kN�m/m 

 Cortante X kN/m 

 Cortante Y kN/m 

 Desplazamiento X mm 

 Desplazamiento Y mm 

 Desplazamiento Z mm 

 Giro X mRad 

 Giro Y mRad 

 Giro Z mRad 

PESO PROPIO 
Esfuerzos Desplazamientos

Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz 

87.93 -14.72 16.70 -22.97 -16.35 -0.00 0.15 -3.72

93.11 -18.78 0.00 9.54 -0.00 0.00 0.14 -3.72

87.93 -14.72 -16.70 -22.97 16.35 0.00 0.15 -3.72

57.41 0.12 -7.21 18.14 2.67 -0.01 0.92 -3.75

55.28 -11.04 0.00 10.41 0.00 0.00 0.84 -3.76

57.41 0.12 7.21 18.14 -2.67 0.01 0.92 -3.75
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Desplazamientos 

 Gx Gy Gz 

3.72 -0.51 0.00 -0.01 

3.72 -0.48 -0.00 -0.00 

3.72 -0.51 -0.00 0.01 

3.75 0.05 0.00 -0.05 

3.76 0.05 0.00 -0.00 

3.75 0.05 -0.00 0.05 
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 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

53 -90.42 -23.09 -17.00 -17.38 -1.60 -8.97 26.31 -10.28 -0.00 0.11 -3.78 0.33 -0.00 -0.00 

59 -72.89 -9.00 0.00 -19.20 -2.71 -0.00 8.34 -0.00 0.00 0.10 -3.78 0.31 -0.00 -0.00 

65 -90.42 -23.09 17.00 -17.38 -1.60 8.97 26.31 10.28 0.00 0.11 -3.78 0.33 0.00 0.00  

EMPUJE DE TIERRAS 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 18.30 52.03 -12.39 -119.97 -35.89 -27.63 215.80 26.65 -0.01 -0.23 0.63 0.62 -0.01 0.00 

7 -15.36 34.54 0.00 -107.02 -32.80 0.00 187.64 0.00 -0.00 -0.22 0.63 0.59 -0.00 -0.00 

13 18.30 52.03 12.39 -119.97 -35.89 27.63 215.80 -26.65 0.01 -0.23 0.63 0.62 0.01 -0.00 

27 -20.42 0.03 0.17 179.78 6.61 12.60 -31.53 -6.52 -0.00 -2.02 0.63 -0.07 0.00 0.09 

33 -10.66 9.18 -0.00 175.80 35.99 -0.00 -24.25 -0.00 0.00 -1.89 0.62 -0.07 0.00 0.00 

39 -20.42 0.03 -0.17 179.78 6.61 -12.60 -31.53 6.52 0.00 -2.02 0.63 -0.07 -0.00 -0.09 

53 22.49 23.26 15.52 -115.16 -31.30 17.15 -128.37 23.77 -0.00 -0.19 0.63 -0.50 0.01 0.00 

59 -13.27 15.80 0.00 -109.59 -30.76 0.00 -107.16 0.00 0.00 -0.18 0.62 -0.47 -0.00 -0.00 

65 22.49 23.26 -15.52 -115.16 -31.30 -17.15 -128.37 -23.77 0.00 -0.19 0.63 -0.50 -0.01 -0.00  

SOBRECARGA SUPERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -17.40 -4.26 0.06 -12.21 -2.53 0.82 4.06 -0.86 -0.00 0.01 -0.28 -0.03 -0.00 -0.00 

7 -17.65 -2.50 0.00 -12.39 -2.84 0.00 6.59 0.00 0.00 0.01 -0.28 -0.03 -0.00 -0.00 

13 -17.40 -4.26 -0.06 -12.21 -2.53 -0.82 4.06 0.86 0.00 0.01 -0.28 -0.03 0.00 0.00 

27 -17.03 -0.00 0.01 -0.07 0.32 0.11 -0.38 0.08 -0.00 0.04 -0.29 -0.00 0.00 -0.00 

33 -18.62 -0.98 -0.00 0.06 0.06 -0.00 -0.15 -0.00 0.00 0.03 -0.29 -0.00 0.00 0.00 

39 -17.03 -0.00 -0.01 -0.07 0.32 -0.11 -0.38 -0.08 0.00 0.04 -0.29 -0.00 0.00 0.00 

53 -19.43 -3.66 -2.61 -13.68 -2.93 -0.75 -4.69 -0.43 -0.00 0.01 -0.29 0.04 -0.00 -0.00 

59 -18.38 -1.19 0.00 -13.57 -3.14 0.00 -7.04 0.00 0.00 0.01 -0.29 0.03 -0.00 -0.00 

65 -19.43 -3.66 2.61 -13.68 -2.93 0.75 -4.69 0.43 0.00 0.01 -0.29 0.04 0.00 0.00  

SOBRECARGA INFERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.77 4.07 2.27 10.19 1.71 -1.57 1.10 1.58 -0.00 -0.01 -1.21 0.05 -0.00 0.00 

7 -1.58 1.44 -0.00 10.56 2.18 -0.00 -1.74 0.00 -0.00 -0.01 -1.21 0.04 0.00 0.00 

13 -0.77 4.07 -2.27 10.19 1.71 1.57 1.10 -1.58 0.00 -0.01 -1.21 0.05 0.00 -0.00 

27 0.10 0.01 -0.02 3.98 -0.01 1.31 -3.39 -0.19 -0.00 -0.06 -1.21 -0.01 0.00 0.00 

33 -0.08 0.11 0.00 3.83 0.76 -0.00 -1.86 -0.00 -0.00 -0.06 -1.21 -0.01 0.00 0.00 

39 0.10 0.01 0.02 3.98 -0.01 -1.31 -3.39 0.19 0.00 -0.06 -1.21 -0.01 0.00 -0.00 

53 0.91 0.41 0.47 -2.94 -0.68 0.27 -2.35 0.51 -0.00 -0.00 -1.21 -0.01 0.00 0.00 

59 -0.02 0.38 0.00 -2.78 -0.72 0.00 -1.66 0.00 -0.00 -0.00 -1.21 -0.01 -0.00 0.00 

65 0.91 0.41 -0.47 -2.94 -0.68 -0.27 -2.35 -0.51 0.00 -0.00 -1.21 -0.01 -0.00 -0.00  

CARGA EN BANDA 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -132.68 -44.06 4.64 -44.62 -6.56 12.69 -28.02 -13.33 -0.00 0.14 -2.33 -0.46 0.00 -0.00 
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 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

7 -124.99 -26.89 0.00 -49.54 -9.22 0.00 -1.91 -0.00 0.00 0.13 -2.33 -0.44 0.00 -0.00 

13 -132.68 -44.06 -4.64 -44.62 -6.56 -12.69 -28.02 13.33 0.00 0.14 -2.33 -0.46 -0.00 0.00 

27 -118.36 -0.04 0.07 -59.11 0.11 1.68 -5.16 2.66 -0.01 1.14 -2.36 -0.06 0.00 -0.05 

33 -132.99 -10.12 -0.00 -56.88 -11.32 0.00 -2.19 -0.00 0.00 1.07 -2.36 -0.06 0.00 -0.00 

39 -118.36 -0.04 -0.07 -59.11 0.11 -1.68 -5.16 -2.66 0.01 1.14 -2.36 -0.06 -0.00 0.05 

53 -151.76 -37.97 -24.88 -64.85 -10.61 -13.35 21.11 -13.39 -0.00 0.53 -2.39 0.40 -0.00 -0.01 

59 -130.04 -15.90 0.00 -66.28 -13.05 0.00 -3.87 0.00 0.00 0.52 -2.39 0.38 -0.00 -0.00 

65 -151.76 -37.97 24.88 -64.85 -10.61 13.35 21.11 13.39 0.00 0.53 -2.39 0.40 0.00 0.01  

CARRO 1 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -20.76 -10.13 0.47 -23.87 -3.80 1.65 3.22 -3.19 0.01 0.00 -0.15 -0.00 0.02 -0.00 

7 -27.55 -3.04 -2.67 -16.87 -3.11 -1.96 -2.09 2.11 0.01 0.01 -0.32 -0.04 0.02 0.00 

13 -43.69 -16.20 -4.13 -20.00 -3.08 -5.18 -8.67 6.69 0.01 0.02 -0.49 -0.06 0.02 0.00 

27 -3.52 -0.01 0.35 -17.15 0.13 -4.04 13.78 -0.24 0.09 -0.30 -0.15 0.15 0.00 0.01 

33 -41.15 4.88 -3.74 -23.05 -8.02 -1.35 -2.93 0.44 0.09 -0.09 -0.33 0.10 0.00 0.02 

39 -19.14 -0.01 -0.25 -21.62 0.11 -0.02 -0.79 -0.40 0.10 -0.05 -0.50 0.10 0.00 0.02 

53 29.99 -4.55 11.67 12.14 3.44 0.89 15.47 6.76 0.18 -1.02 -0.15 0.20 0.03 0.02 

59 -59.91 1.62 -3.80 -46.75 -10.37 -0.01 -11.32 0.27 0.18 -0.81 -0.34 0.33 0.02 0.02 

65 17.50 -4.65 -11.18 -5.92 -0.06 -0.34 9.84 -7.34 0.18 -0.67 -0.50 0.22 0.02 0.02  

CARRO 1 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -56.26 -19.03 3.04 -28.62 -4.41 3.81 -1.18 -6.58 -0.01 0.04 -0.82 -0.14 -0.01 -0.00 

7 -45.56 3.53 -2.44 -15.51 -2.73 0.26 -5.26 -0.21 -0.00 0.04 -0.76 -0.14 -0.01 -0.00 

13 -43.85 -17.43 -2.57 -17.96 -2.45 -3.67 -6.26 5.83 0.00 0.04 -0.67 -0.12 -0.01 0.00 

27 -17.64 -0.01 0.86 -27.58 0.21 -3.29 11.73 -0.11 -0.05 0.15 -0.83 0.07 0.00 0.01 

33 -68.91 8.31 -6.19 -32.39 -12.08 -0.60 -6.64 -1.23 -0.04 0.32 -0.77 0.02 0.00 -0.00 

39 -12.89 -0.02 -0.47 -24.67 0.18 0.37 1.23 0.20 -0.03 0.21 -0.68 0.04 0.00 0.01 

53 45.63 -10.09 17.87 7.69 3.43 0.91 20.45 9.38 -0.07 -0.43 -0.83 0.19 0.00 0.01 

59 -99.25 -9.22 -11.65 -77.56 -17.09 -2.87 -19.90 -9.48 -0.07 -0.27 -0.79 0.37 -0.01 0.01 

65 33.55 -7.15 -14.85 -2.83 1.04 -1.36 11.14 -8.44 -0.08 -0.23 -0.68 0.17 -0.02 0.01  

CARRO 1 POSICIÓN 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -80.11 -22.42 4.36 -34.76 -5.68 5.09 -1.50 -7.85 -0.02 0.06 -1.31 -0.22 -0.05 -0.00 

7 -50.96 7.37 -5.19 -14.73 -2.73 2.01 -4.30 -2.08 -0.01 0.06 -0.96 -0.20 -0.05 -0.00 

13 -26.29 -12.88 -0.09 -7.13 -0.54 -1.60 -5.60 2.92 -0.01 0.04 -0.60 -0.14 -0.05 -0.00 

27 -29.09 0.00 1.41 -27.31 0.19 -4.23 14.35 0.21 -0.19 0.44 -1.32 0.01 0.00 0.00 

33 -73.28 6.38 -14.14 -28.00 -10.42 -0.73 -5.35 -2.62 -0.18 0.54 -0.98 -0.05 0.00 -0.01 

39 -2.80 -0.02 -0.33 -17.64 0.16 -0.58 -2.22 0.58 -0.18 0.40 -0.60 -0.04 -0.00 0.00 

53 43.44 -11.74 14.31 10.50 4.00 0.13 21.74 6.80 -0.35 0.12 -1.32 0.11 -0.04 0.02 

59 -89.40 -17.69 -21.30 -64.47 -14.09 -5.47 -15.51 -17.09 -0.36 0.27 -0.99 0.25 -0.06 0.01 
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Nudo Nx Ny Nxy 

65 26.01 -5.87 -9.63 - 

 

Nudo Nx Ny Nxy 

1 -186.28 -43.68 8.85 -90.93

7 -95.50 5.92 -20.37 -32.48

13 -3.37 -12.49 3.86 20.70

27 -79.65 0.12 4.01 -33.37

33 -111.63 -2.56 -46.55 -27.60

39 8.43 -0.03 0.22 -14.19

53 57.98 -14.74 4.10 38.54

59 -69.99 -18.49 -40.12 -44.70

65 6.38 -5.19 -2.19 -24.42 

Hastial derecho. 

Abreviatura

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy

Qx

Qy

Dx

Dy

Dz

Producido por una versión educativa de CYPE 

Selección de listados 

Producido por una versión educativa de CYPE 

Esfuerzos Desplazamientos

Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz

-3.23 0.66 -1.81 3.72 -5.00 -0.36 0.34 -0.60

CARRO 1 POSICIÓN 4 
Esfuerzos Desplazamientos

Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy 

90.93 -16.34 11.32 5.64 -14.88 -0.06 0.13 -3.12

32.48 -6.65 3.88 0.33 -5.69 -0.04 0.11 -1.93

20.70 4.87 -0.30 -18.44 -0.41 -0.04 0.07 -0.71

33.37 0.13 -14.41 45.01 1.66 -0.65 0.95 -3.15

27.60 -9.72 -4.47 -0.22 -3.85 -0.62 1.11 -1.95

14.19 0.16 -6.85 -24.29 0.90 -0.62 1.10 -0.71

38.54 9.54 -2.75 39.00 1.18 -1.21 0.86 -3.15

44.70 -9.93 -8.63 -10.04 -24.25 -1.22 1.36 -1.97

24.42 -3.66 -2.28 -13.88 -0.82 -1.22 1.80 -0.71

 
Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN�m/m 

My Flector Y kN�m/m 

Mxy Flector XY kN�m/m 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 
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Desplazamientos 

Dz Gx Gy Gz 

0.60 0.06 -0.06 0.02 

Desplazamientos 

Dz Gx Gy Gz 

3.12 -0.49 -0.16 -0.00 

1.93 -0.38 -0.16 -0.00 

0.71 -0.26 -0.16 -0.00 

3.15 -0.04 0.00 0.01 

1.95 -0.17 0.00 0.00 

0.71 -0.25 0.00 0.02 

3.15 -0.02 -0.14 0.06 

1.97 0.06 -0.18 0.06 

0.71 -0.11 -0.17 0.06 
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Abreviatura Significado Unidades 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  

PESO PROPIO 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -178.43 -59.32 3.76 -87.93 -14.72 16.70 -22.97 -16.35 0.00 -0.15 -3.72 0.51 -0.00 -0.01 

7 -171.33 -36.68 -0.00 -93.11 -18.78 -0.00 9.54 -0.00 -0.00 -0.14 -3.72 0.48 0.00 -0.00 

13 -178.43 -59.32 -3.76 -87.93 -14.72 -16.70 -22.97 16.35 -0.00 -0.15 -3.72 0.51 0.00 0.01 

27 -114.16 -0.05 -0.19 -57.41 0.12 -7.21 18.14 2.67 0.01 -0.92 -3.75 -0.05 0.00 -0.05 

33 -128.81 -9.74 0.00 -55.28 -11.04 0.00 10.41 0.00 0.00 -0.84 -3.76 -0.05 0.00 -0.00 

39 -114.16 -0.05 0.19 -57.41 0.12 7.21 18.14 -2.67 -0.01 -0.92 -3.75 -0.05 -0.00 0.05 

53 -90.42 -23.09 -17.00 -17.38 -1.60 -8.97 26.31 -10.28 0.00 -0.11 -3.78 -0.33 0.00 -0.00 

59 -72.89 -9.00 0.00 -19.20 -2.71 -0.00 8.34 -0.00 0.00 -0.10 -3.78 -0.31 0.00 -0.00 

65 -90.42 -23.09 17.00 -17.38 -1.60 8.97 26.31 10.28 -0.00 -0.11 -3.78 -0.33 -0.00 0.00  

EMPUJE DE TIERRAS 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 18.30 52.03 -12.39 -119.97 -35.89 -27.63 215.80 26.65 0.01 0.23 0.63 -0.62 0.01 0.00 

7 -15.36 34.54 0.00 -107.02 -32.80 0.00 187.64 0.00 -0.00 0.22 0.63 -0.59 -0.00 -0.00 

13 18.30 52.03 12.39 -119.97 -35.89 27.63 215.80 -26.65 -0.01 0.23 0.63 -0.62 -0.01 -0.00 

27 -20.42 0.03 0.17 179.78 6.61 12.60 -31.53 -6.52 0.00 2.02 0.63 0.07 0.00 0.09 

33 -10.66 9.18 -0.00 175.80 35.99 -0.00 -24.25 -0.00 -0.00 1.89 0.62 0.07 0.00 0.00 

39 -20.42 0.03 -0.17 179.78 6.61 -12.60 -31.53 6.52 -0.00 2.02 0.63 0.07 -0.00 -0.09 

53 22.49 23.26 15.52 -115.16 -31.30 17.15 -128.37 23.77 0.00 0.19 0.63 0.50 -0.01 0.00 

59 -13.27 15.80 -0.00 -109.59 -30.76 0.00 -107.16 0.00 -0.00 0.18 0.62 0.47 -0.00 -0.00 

65 22.49 23.26 -15.52 -115.16 -31.30 -17.15 -128.37 -23.77 -0.00 0.19 0.63 0.50 0.01 -0.00  

SOBRECARGA SUPERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -17.40 -4.26 0.06 -12.21 -2.53 0.82 4.06 -0.86 0.00 -0.01 -0.28 0.03 0.00 -0.00 

7 -17.65 -2.50 -0.00 -12.39 -2.84 0.00 6.59 0.00 -0.00 -0.01 -0.28 0.03 -0.00 -0.00 

13 -17.40 -4.26 -0.06 -12.21 -2.53 -0.82 4.06 0.86 -0.00 -0.01 -0.28 0.03 -0.00 0.00 

27 -17.03 -0.00 0.01 -0.07 0.32 0.11 -0.38 0.08 0.00 -0.04 -0.29 0.00 0.00 -0.00 

33 -18.62 -0.98 -0.00 0.06 0.06 -0.00 -0.15 -0.00 0.00 -0.03 -0.29 0.00 0.00 0.00 

39 -17.03 -0.00 -0.01 -0.07 0.32 -0.11 -0.38 -0.08 -0.00 -0.04 -0.29 0.00 -0.00 0.00 

53 -19.43 -3.66 -2.61 -13.68 -2.93 -0.75 -4.69 -0.43 0.00 -0.01 -0.29 -0.04 0.00 -0.00 

59 -18.38 -1.19 0.00 -13.57 -3.14 0.00 -7.04 0.00 0.00 -0.01 -0.29 -0.03 -0.00 -0.00 

65 -19.43 -3.66 2.61 -13.68 -2.93 0.75 -4.69 0.43 -0.00 -0.01 -0.29 -0.04 -0.00 0.00  

SOBRECARGA INFERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.77 4.07 2.27 10.19 1.71 -1.57 1.10 1.58 0.00 0.01 -1.21 -0.05 0.00 0.00 

7 -1.58 1.44 0.00 10.56 2.18 0.00 -1.74 0.00 0.00 0.01 -1.21 -0.04 0.00 0.00 
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 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

13 -0.77 4.07 -2.27 10.19 1.71 1.57 1.10 -1.58 -0.00 0.01 -1.21 -0.05 -0.00 -0.00 

27 0.10 0.01 -0.02 3.98 -0.01 1.31 -3.39 -0.19 0.00 0.06 -1.21 0.01 0.00 0.00 

33 -0.08 0.11 0.00 3.83 0.76 -0.00 -1.86 -0.00 -0.00 0.06 -1.21 0.01 0.00 0.00 

39 0.10 0.01 0.02 3.98 -0.01 -1.31 -3.39 0.19 -0.00 0.06 -1.21 0.01 -0.00 -0.00 

53 0.91 0.41 0.47 -2.94 -0.68 0.27 -2.35 0.51 0.00 0.00 -1.21 0.01 -0.00 0.00 

59 -0.02 0.38 -0.00 -2.78 -0.72 0.00 -1.66 0.00 -0.00 0.00 -1.21 0.01 -0.00 0.00 

65 0.91 0.41 -0.47 -2.94 -0.68 -0.27 -2.35 -0.51 -0.00 0.00 -1.21 0.01 0.00 -0.00  

CARGA EN BANDA 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -114.33 -39.66 4.58 -43.64 -6.44 12.24 -26.73 -12.66 0.00 -0.11 -1.85 0.35 -0.00 -0.00 

7 -105.60 -23.89 -0.00 -48.10 -8.94 -0.00 -1.76 -0.00 0.00 -0.10 -1.85 0.33 0.00 -0.00 

13 -114.33 -39.66 -4.58 -43.64 -6.44 -12.24 -26.73 12.66 -0.00 -0.11 -1.85 0.35 0.00 0.00 

27 -100.32 -0.04 0.06 -57.61 0.10 1.68 -5.03 2.58 0.01 -0.72 -1.87 -0.04 0.00 -0.05 

33 -112.83 -9.08 0.00 -55.42 -11.01 0.00 -2.21 -0.00 0.00 -0.65 -1.87 -0.04 0.00 -0.00 

39 -100.32 -0.04 -0.06 -57.61 0.10 -1.68 -5.03 -2.58 -0.01 -0.72 -1.87 -0.04 0.00 0.05 

53 -130.11 -35.29 -21.97 -63.10 -10.38 -12.78 21.06 -11.61 0.00 0.24 -1.89 -0.49 0.00 -0.01 

59 -109.74 -14.18 0.00 -64.69 -12.75 0.00 -3.52 0.00 0.00 0.25 -1.89 -0.47 0.00 -0.00 

65 -130.11 -35.29 21.97 -63.10 -10.38 12.78 21.06 11.61 -0.00 0.24 -1.89 -0.49 -0.00 0.01  

CARRO 1 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -109.48 -29.66 4.87 -48.82 -8.17 5.90 1.14 -9.26 0.03 -0.10 -1.99 0.36 0.05 0.00 

7 -82.99 27.46 -8.15 -23.89 -4.92 1.55 -4.03 -1.56 0.01 -0.11 -1.65 0.34 0.05 -0.00 

13 -54.03 -20.42 -0.80 -14.64 -1.77 -3.04 -8.09 4.56 0.00 -0.08 -1.27 0.28 0.05 -0.00 

27 -25.26 -0.04 2.09 -29.71 0.24 -7.21 22.18 -0.37 0.20 -0.80 -2.01 0.06 0.00 0.01 

33 -136.90 17.19 -26.91 -33.96 -14.75 -1.18 -5.51 -3.27 0.19 -1.01 -1.68 0.14 0.00 -0.01 

39 -7.38 -0.04 -0.71 -22.15 0.20 0.09 -1.36 0.71 0.18 -0.85 -1.27 0.13 -0.00 0.00 

53 44.01 -11.65 8.37 22.23 6.47 1.25 19.31 2.45 0.36 -0.76 -2.00 -0.01 0.04 0.02 

59 -202.92 -53.82 -58.67 -87.72 -18.67 -6.14 -28.99 -25.63 0.37 -0.98 -1.71 -0.23 0.06 0.02 

65 25.72 -8.08 -7.16 -1.38 1.35 -2.13 2.18 -2.54 0.37 -1.09 -1.27 0.02 0.06 0.02  

CARRO 1 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -77.29 -24.27 2.66 -35.61 -5.55 3.82 0.62 -7.09 0.01 -0.07 -1.42 0.27 0.00 0.00 

7 -72.46 22.41 -2.77 -19.32 -3.73 -0.20 -6.91 0.22 0.00 -0.09 -1.40 0.29 0.00 -0.00 

13 -70.65 -23.89 -2.87 -25.25 -3.62 -4.44 -6.52 7.06 -0.01 -0.07 -1.34 0.27 0.01 -0.00 

27 -15.11 -0.03 1.45 -30.08 0.28 -4.91 15.72 -0.88 0.03 -0.57 -1.43 0.02 0.00 0.02 

33 -120.77 17.52 -8.48 -39.94 -17.56 -0.68 -8.92 -1.24 0.02 -0.84 -1.42 0.09 0.00 0.00 

39 -16.80 -0.04 -1.03 -29.79 0.24 1.46 4.07 0.56 0.01 -0.67 -1.35 0.05 -0.00 0.00 

53 51.32 -12.03 14.41 16.52 5.53 2.54 16.88 6.21 0.03 -0.33 -1.42 -0.08 -0.01 0.01 

59 -204.11 -35.84 -23.55 -115.42 -24.99 -2.57 -40.74 -12.01 0.04 -0.51 -1.46 -0.39 0.01 0.01 

65 41.47 -11.02 -14.54 2.10 2.55 -2.12 11.40 -6.81 0.04 -0.53 -1.35 -0.09 0.02 0.01  
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 Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx

1 -29.11 -11.99 -0.04 -20.55

7 -41.58 8.75 -1.42 -13.77

13 -59.71 -19.17 -4.08 -21.45

27 -1.49 -0.02 0.64 -17.98

33 -66.49 8.97 -1.10 -27.67

39 -21.59 -0.02 -0.71 -25.13

53 35.75 -6.44 11.05 12.43

59 -106.73 -13.23 0.23 -72.88

65 29.61 -8.54 -13.38 -3.30 

 Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx

1 16.54 -1.28 -4.60 -28.06

7 -23.47 -1.43 -7.50 -22.68

13 -73.30 -23.52 -8.28 -24.87

27 17.73 -0.01 0.24 -9.32

33 -34.96 3.22 -7.66 -20.88

39 -38.84 -0.01 -0.32 -26.99

53 31.96 -1.83 8.24 31.69

59 -49.65 -2.85 -3.79 -32.64

65 1.96 -5.16 -9.25 -19.10 

Losa superior. 

Abreviatura

Nx 

Ny 

Nxy

Mx 

My 

Mxy

Qx 

Qy 

Dx 
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CARRO 1 POSICIÓN 3 
Esfuerzos Desplazamientos

Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz 

20.55 -3.09 1.10 2.75 -2.95 -0.00 -0.02 -0.50

13.77 -2.55 -2.30 -4.49 2.31 -0.01 -0.04 -0.73

21.45 -3.22 -5.00 -7.78 7.06 -0.01 -0.05 -0.94

17.98 0.18 -3.47 11.58 -0.74 -0.11 -0.09 -0.51

27.67 -11.22 -1.11 -5.79 1.17 -0.12 -0.34 -0.74

25.13 0.16 0.44 1.20 -0.14 -0.12 -0.33 -0.95

12.43 3.81 1.95 11.65 5.47 -0.23 0.28 -0.50

72.88 -15.96 1.79 -22.80 5.42 -0.22 0.10 -0.76

3.30 0.97 -0.70 12.14 -7.26 -0.22 0.02 -0.95

CARRO 1 POSICIÓN 4 
Esfuerzos Desplazamientos

Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz 

28.06 -4.65 -2.14 15.19 1.56 -0.02 0.04 0.49 -

22.68 -4.45 -6.88 0.18 7.57 -0.02 0.00 -0.17 -

24.87 -4.04 -9.96 -20.32 11.08 -0.03 -0.04 -0.82 

9.32 0.13 -8.34 28.14 -0.91 -0.34 0.80 0.49 -

20.88 -6.78 -4.00 -0.45 2.64 -0.35 0.34 -0.18 -

26.99 0.07 -2.71 -11.46 -1.32 -0.35 -0.01 -0.83 -

31.69 6.84 1.63 17.54 4.75 -0.67 1.77 0.50 -

32.64 -7.12 2.67 -6.91 9.31 -0.67 1.23 -0.18 -

19.10 -2.66 0.53 6.97 -7.50 -0.67 0.75 -0.84 -

 
Abreviatura Significado Unidades 

 Axil X kN/m 

 Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

 Flector X kN�m/m 

 Flector Y kN�m/m 

Mxy Flector XY kN�m/m 

 Cortante X kN/m 

 Cortante Y kN/m 

 Desplazamiento X mm 
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Desplazamientos 

 Gx Gy Gz 

0.50 0.09 -0.03 0.00 

0.73 0.14 -0.03 0.00 

0.94 0.16 -0.03 0.00 

0.51 -0.05 0.00 0.02 

0.74 0.00 0.00 0.02 

0.95 -0.01 0.00 0.01 

0.50 -0.10 -0.04 0.02 

0.76 -0.31 -0.03 0.02 

0.95 -0.15 -0.02 0.02 

Desplazamientos 

Gx Gy Gz 

-0.12 -0.09 0.00 

-0.02 -0.08 0.00 

0.08 -0.08 0.00 

-0.26 0.00 0.05 

-0.17 0.00 0.06 

-0.11 0.00 0.06 

-0.20 -0.10 0.07 

-0.34 -0.09 0.07 

-0.30 -0.08 0.07 
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Abreviatura Significado Unidades 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  

PESO PROPIO 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 27.28 28.07 15.73 12.88 45.44 -10.82 -13.23 82.03 0.00 0.00 -3.88 0.33 0.00 0.00 

7 12.47 5.02 0.00 11.55 39.43 0.00 -0.00 65.36 0.00 0.00 -3.87 0.31 -0.00 -0.00 

13 27.28 28.07 -15.73 12.88 45.44 10.82 13.22 82.03 -0.00 0.00 -3.88 0.33 -0.00 -0.00 

92 -0.19 3.82 -0.00 -4.61 -94.39 -0.00 3.47 0.00 0.00 -0.00 -4.88 -0.00 0.05 0.00 

98 5.85 11.95 0.00 -19.32 -90.38 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 

104 -0.19 3.82 -0.00 -4.61 -94.39 0.00 -3.47 0.00 -0.00 0.00 -4.88 0.00 -0.05 0.00 

183 27.28 28.07 -15.73 12.88 45.44 10.82 -13.22 -82.03 0.00 -0.00 -3.88 -0.33 0.00 -0.00 

189 12.47 5.02 -0.00 11.55 39.43 0.00 -0.00 -65.36 0.00 -0.00 -3.87 -0.31 0.00 -0.00 

195 27.28 28.07 15.73 12.88 45.44 -10.82 13.22 -82.03 -0.00 -0.00 -3.88 -0.33 -0.00 0.00  

EMPUJE DE TIERRAS 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -60.29 -119.49 -18.49 15.80 88.98 20.23 25.92 -22.51 0.00 -0.02 0.78 -0.50 -0.01 -0.00 

7 -24.59 -96.79 0.00 18.13 91.89 0.00 0.00 14.59 0.00 -0.02 0.76 -0.47 -0.00 -0.00 

13 -60.29 -119.49 18.49 15.80 88.98 -20.23 -25.92 -22.51 -0.00 -0.02 0.78 -0.50 0.01 0.00 

92 0.22 -104.82 -0.00 -0.67 72.50 -0.00 -0.70 0.00 0.01 -0.00 1.75 -0.00 -0.06 0.00 

98 -8.35 -116.53 0.00 13.03 68.58 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 1.64 -0.00 -0.00 0.00 

104 0.22 -104.82 -0.00 -0.67 72.50 -0.00 0.70 0.00 -0.01 0.00 1.75 0.00 0.06 -0.00 

183 -60.29 -119.49 18.49 15.80 88.98 -20.23 25.92 22.51 0.00 0.02 0.78 0.50 -0.01 0.00 

189 -24.59 -96.79 0.00 18.13 91.89 0.00 -0.00 -14.59 -0.00 0.02 0.76 0.47 -0.00 -0.00 

195 -60.29 -119.49 -18.49 15.80 88.98 20.23 -25.92 22.51 -0.00 0.02 0.78 0.50 0.01 -0.00  

SOBRECARGA SUPERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.58 -3.61 2.20 4.42 18.34 -0.84 -1.06 17.50 0.00 -0.00 -0.30 0.04 0.00 0.00 

7 0.63 -7.18 0.00 4.28 17.06 0.00 -0.00 16.70 0.00 -0.00 -0.30 0.03 -0.00 -0.00 

13 1.58 -3.61 -2.20 4.42 18.34 0.84 1.06 17.50 -0.00 -0.00 -0.30 0.04 -0.00 -0.00 

92 -0.02 -7.98 -0.00 -1.15 -16.27 -0.00 0.76 0.00 0.00 -0.00 -0.46 -0.00 0.01 0.00 

98 0.57 -7.23 0.00 -3.48 -15.67 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.45 -0.00 0.00 0.00 

104 -0.02 -7.98 -0.00 -1.15 -16.27 0.00 -0.76 0.00 -0.00 0.00 -0.46 0.00 -0.01 0.00 

183 1.58 -3.61 -2.20 4.42 18.34 0.84 -1.06 -17.50 0.00 0.00 -0.30 -0.04 0.00 -0.00 

189 0.63 -7.18 -0.00 4.28 17.06 0.00 -0.00 -16.70 0.00 0.00 -0.30 -0.03 -0.00 -0.00 

195 1.58 -3.61 2.20 4.42 18.34 -0.84 1.06 -17.50 -0.00 0.00 -0.30 -0.04 -0.00 0.00  

SOBRECARGA INFERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
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 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -0.77 -2.13 -0.27 0.35 1.96 0.48 0.41 -0.87 0.00 -0.00 -1.20 -0.01 -0.00 -0.00 

7 -0.32 -1.55 0.00 0.38 1.93 0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.00 -1.20 -0.01 -0.00 0.00 

13 -0.77 -2.13 0.27 0.35 1.96 -0.48 -0.41 -0.87 -0.00 -0.00 -1.20 -0.01 0.00 0.00 

92 0.00 -1.80 -0.00 0.00 2.04 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 -1.18 0.00 -0.00 0.00 

98 -0.15 -1.82 -0.00 0.37 1.92 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -1.18 -0.00 -0.00 0.00 

104 0.00 -1.80 -0.00 0.00 2.04 -0.00 0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -1.18 -0.00 0.00 0.00 

183 -0.77 -2.13 0.27 0.35 1.96 -0.48 0.41 0.87 0.00 0.00 -1.20 0.01 -0.00 0.00 

189 -0.32 -1.55 0.00 0.38 1.93 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -1.20 0.01 -0.00 0.00 

195 -0.77 -2.13 -0.27 0.35 1.96 0.48 -0.41 0.87 -0.00 0.00 -1.20 0.01 0.00 -0.00  

CARGA EN BANDA 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 41.29 26.94 24.97 26.12 98.30 -14.56 -20.19 136.85 0.01 0.40 -2.51 0.40 0.00 0.01 

7 15.43 -8.96 0.00 24.01 87.45 0.00 -0.00 116.42 0.00 0.40 -2.50 0.38 -0.00 -0.00 

13 41.29 26.94 -24.97 26.12 98.30 14.56 20.19 136.85 -0.01 0.40 -2.51 0.40 -0.00 -0.01 

92 -0.26 -10.11 -0.03 -8.31 -146.83 0.53 5.92 -2.02 0.00 0.40 -3.78 -0.06 0.07 0.00 

98 7.21 -0.41 0.00 -30.54 -140.97 -0.00 0.00 -1.48 0.00 0.40 -3.67 -0.06 0.00 0.00 

104 -0.26 -10.11 0.03 -8.31 -146.83 -0.53 -5.92 -2.02 -0.00 0.40 -3.78 -0.06 -0.07 -0.00 

183 38.43 27.24 -23.97 28.33 109.50 12.73 -16.06 -132.85 0.01 0.40 -2.04 -0.49 0.00 -0.01 

189 12.85 -8.16 -0.00 26.18 98.60 0.00 -0.00 -114.79 0.00 0.40 -2.03 -0.47 0.00 -0.00 

195 38.43 27.24 23.97 28.33 109.50 -12.73 16.06 -132.85 -0.01 0.40 -2.04 -0.49 -0.00 0.01  

CARRO 1 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 7.93 4.81 -0.18 7.24 30.03 9.30 0.82 -12.11 0.19 -0.75 -0.56 0.22 0.02 0.02 

7 -18.15 -9.33 -2.13 17.19 83.87 -0.70 1.62 59.59 0.19 -0.92 -0.44 0.33 0.02 0.02 

13 6.97 6.82 1.24 2.86 7.72 -9.48 -0.38 -23.10 0.19 -1.09 -0.21 0.20 0.03 0.02 

92 0.47 36.06 -0.30 -0.92 -28.39 -2.57 -1.65 9.94 0.28 -0.75 -1.58 0.22 -0.03 0.00 

98 -8.50 -24.62 3.70 -91.01 -105.52 -15.90 24.35 35.86 0.28 -0.91 -2.10 0.29 0.04 0.00 

104 0.37 21.94 -0.10 -0.81 -22.69 -0.89 1.67 -2.02 0.29 -1.09 -0.96 0.15 0.09 0.00 

183 18.48 3.58 3.19 -3.51 -30.97 -7.14 -5.00 27.54 0.36 -0.76 -2.00 -0.01 0.04 0.02 

189 -97.00 -32.61 -23.33 20.09 91.25 19.17 -37.36 -196.99 0.38 -0.91 -1.78 -0.23 0.06 0.02 

195 13.59 -8.87 -2.19 0.62 -6.34 6.21 2.31 14.93 0.38 -1.09 -1.26 0.02 0.06 0.02  

CARRO 1 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 11.80 1.12 -1.29 5.70 19.12 12.09 -0.10 -24.33 -0.08 -0.29 -0.73 0.17 -0.02 0.01 

7 -39.50 -17.48 -4.89 24.45 116.82 8.47 7.97 97.30 -0.08 -0.39 -0.90 0.37 -0.01 0.01 

13 15.11 7.16 1.64 4.17 7.95 -13.98 1.58 -33.69 -0.07 -0.49 -0.89 0.19 0.00 0.01 

92 0.49 33.51 -0.17 -1.19 -33.07 -1.25 -2.47 5.09 -0.02 -0.30 -1.42 0.11 -0.09 0.00 

98 -8.93 -32.35 2.92 -139.23 -174.22 -20.71 85.53 28.04 -0.02 -0.39 -2.71 0.20 -0.08 0.00 

104 0.44 33.68 -0.11 -1.48 -37.96 -0.43 2.62 -1.02 -0.02 -0.50 -1.51 0.07 0.09 0.00 

183 18.74 -1.44 3.65 -0.24 -15.89 -11.82 -3.01 34.35 0.02 -0.30 -1.45 -0.08 -0.01 0.01 
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Nudo Nx Ny Nxy Mx

189 -111.29 -39.44 -8.02 29.36

195 17.44 -3.38 -2.50  

 

Nudo Nx Ny Nxy 

1 9.90 -5.33 -1.55 

7 -34.90 -14.05 -10.82 19.66

13 16.92 9.10 1.69 

92 0.32 18.70 -0.10 

98 -6.96 -21.51 1.14 -116.41

104 0.31 32.32 -0.22 

183 10.05 -0.29 2.37 

189 -55.68 -20.28 -0.44 20.96

195 13.20 2.71 -0.84  

 

Nudo Nx Ny Nxy Mx

1 10.10 -19.74 -0.61 3.28

7 -12.19 -7.19 -29.39 12.68

13 18.98 29.09 3.16 -7.65

92 0.19 5.67 -0.26 -0.39

98 -6.79 -8.47 -2.12 -76.22

104 0.20 43.18 -0.84 -1.13

183 2.22 7.49 2.08 -1.40

189 -17.21 -4.99 -5.54 14.63

195 8.63 5.55 1.38 11.89 

Losa inferior. 

Abreviatura

Nx

Ny

Nxy

Mx

My

Mxy
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Esfuerzos Desplazamientos

Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy 

29.36 149.43 8.16 -13.44 -203.97 0.04 -0.38 -

2.94 1.21 11.83 2.27 27.64 0.04 -0.50 -

CARRO 1 POSICIÓN 3 
Esfuerzos Desplazamientos

Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz

2.85 6.76 8.13 -0.55 -17.62 -0.37 0.32 -0.62

19.66 86.37 15.22 14.23 86.04 -0.37 0.19 -1.07

1.69 -5.55 -11.13 3.72 -29.98 -0.36 0.08 -1.35

-0.78 -21.25 -1.06 -1.85 3.57 -0.31 0.32 -0.78

116.41 -152.23 -14.82 96.11 4.41 -0.30 0.20 -2.15

-1.39 -35.95 -1.27 2.09 -4.67 -0.30 0.07 -1.53

0.69 -5.08 -9.12 -0.71 25.64 -0.24 0.31 -0.53

20.96 106.25 -5.62 1.93 -105.45 -0.24 0.20 -0.86

5.32 16.08 10.74 1.25 20.26 -0.23 0.07 -0.99

CARRO 1 POSICIÓN 4 
Esfuerzos Desplazamientos

Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy 

3.28 10.77 3.13 -1.28 0.94 -1.25 1.83 -0.68

12.68 41.77 18.83 24.88 67.13 -1.26 1.34 -1.99

7.65 -53.97 -4.90 9.99 -34.54 -1.24 0.86 -3.14

0.39 -12.10 -4.19 -1.12 13.05 -0.99 1.84 -0.24

76.22 -115.08 -19.72 110.39 -45.27 -0.99 1.34 -1.95

1.13 -34.15 -6.39 1.25 -22.78 -0.99 0.85 -2.39

1.40 -11.02 -7.21 1.16 25.54 -0.72 1.83 0.44

14.63 71.19 -10.43 1.18 -49.69 -0.72 1.34 -0.29

11.89 53.16 8.45 -1.10 -2.53 -0.72 0.85 -0.93

 
Abreviatura Significado Unidades 

Nx Axil X kN/m 

Ny Axil Y kN/m 

Nxy Axil XY kN/m 

Mx Flector X kN�m/m 

My Flector Y kN�m/m 

Mxy Flector XY kN�m/m 
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Desplazamientos 

Dz Gx Gy Gz 

-1.58 -0.39 0.01 0.01 

-1.38 -0.09 0.02 0.01 

Desplazamientos 

Dz Gx Gy Gz 

0.62 0.06 -0.06 0.02 

1.07 0.25 -0.06 0.01 

1.35 0.11 -0.04 0.02 

0.78 -0.01 -0.10 0.00 

2.15 0.01 -0.16 0.00 

1.53 -0.06 0.04 -0.00 

0.53 -0.10 -0.04 0.02 

0.86 -0.31 -0.03 0.02 

0.99 -0.15 -0.02 0.02 

Desplazamientos 

Dz Gx Gy Gz 

0.68 -0.11 -0.17 0.06 

1.99 0.06 -0.18 0.06 

3.14 -0.02 -0.14 0.06 

0.24 -0.14 -0.16 0.00 

1.95 -0.29 -0.28 0.00 

2.39 -0.33 -0.07 -0.00 

0.44 -0.20 -0.10 0.07 

0.29 -0.34 -0.09 0.07 

0.93 -0.30 -0.08 0.07 

 



Producido por una versión educativa de CYPE 

 

Selección de listados  

calaix del pas inferior Fecha: 02/02/11 
 

 

 

Página 16 

Producido por una versión educativa de CYPE 

Abreviatura Significado Unidades 

Qx Cortante X kN/m 

Qy Cortante Y kN/m 

Dx Desplazamiento X mm 

Dy Desplazamiento Y mm 

Dz Desplazamiento Z mm 

Gx Giro X mRad 

Gy Giro Y mRad 

Gz Giro Z mRad  

PESO PROPIO 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 38.13 17.30 -12.06 -27.44 -99.21 -18.13 -25.10 -147.42 -0.01 -0.00 -3.57 -0.51 0.00 -0.01 

3 0.04 -19.41 0.00 3.43 140.46 -0.00 5.59 -0.00 -0.00 -0.00 -1.81 -0.00 0.08 0.00 

5 38.13 17.30 12.06 -27.44 -99.21 18.13 -25.10 147.42 -0.01 0.00 -3.57 0.51 0.00 0.01 

31 24.51 -12.77 0.00 -26.59 -92.86 0.00 -0.00 -129.42 0.00 -0.00 -3.58 -0.48 -0.00 -0.00 

33 7.62 -8.32 -0.00 28.60 138.50 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.91 -0.00 0.00 0.00 

35 24.51 -12.77 -0.00 -26.59 -92.86 0.00 -0.00 129.42 -0.00 0.00 -3.58 0.48 0.00 -0.00 

61 38.13 17.30 12.06 -27.44 -99.21 18.13 25.10 -147.42 0.01 -0.00 -3.57 -0.51 -0.00 0.01 

63 0.04 -19.41 0.00 3.43 140.46 0.00 -5.59 0.00 0.00 -0.00 -1.81 -0.00 -0.08 0.00 

65 38.13 17.30 -12.06 -27.44 -99.21 -18.13 25.10 147.42 0.01 0.00 -3.57 0.51 -0.00 -0.01  

EMPUJE DE TIERRAS 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -75.51 -210.79 4.49 -19.41 -110.97 18.12 21.20 13.86 -0.01 -0.05 0.44 0.62 -0.01 0.00 

3 -0.06 -187.07 -0.00 2.17 -49.33 0.00 -2.50 -0.00 -0.02 0.00 -0.62 0.00 -0.06 0.00 

5 -75.51 -210.79 -4.49 -19.41 -110.97 -18.12 21.20 -13.86 -0.01 0.05 0.44 -0.62 -0.01 -0.00 

31 -38.59 -192.43 0.00 -23.53 -113.62 0.00 0.00 -20.05 -0.00 -0.05 0.45 0.59 -0.00 -0.00 

33 -12.65 -204.03 -0.00 -9.58 -48.63 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.53 -0.00 0.00 0.00 

35 -38.59 -192.43 0.00 -23.53 -113.62 0.00 -0.00 20.05 0.00 0.05 0.45 -0.59 -0.00 -0.00 

61 -75.51 -210.79 -4.49 -19.41 -110.97 -18.12 -21.20 13.86 0.01 -0.05 0.44 0.62 0.01 -0.00 

63 -0.06 -187.07 -0.00 2.17 -49.33 0.00 2.50 0.00 0.02 -0.00 -0.62 -0.00 0.06 0.00 

65 -75.51 -210.79 4.49 -19.41 -110.97 18.12 -21.20 -13.86 0.01 0.05 0.44 -0.62 0.01 0.00  

SOBRECARGA SUPERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 1.47 -4.47 -1.09 -3.29 -13.11 -1.30 -1.87 -14.40 -0.00 -0.00 -0.27 -0.03 -0.00 -0.00 

3 0.00 -7.52 -0.00 0.41 12.68 -0.00 0.49 -0.00 -0.00 -0.00 -0.13 -0.00 0.01 0.00 

5 1.47 -4.47 1.09 -3.29 -13.11 1.30 -1.87 14.40 -0.00 0.00 -0.27 0.03 -0.00 0.00 

31 1.39 -6.98 0.00 -3.34 -12.59 0.00 -0.00 -13.56 -0.00 -0.00 -0.27 -0.03 -0.00 -0.00 

33 0.43 -6.86 -0.00 2.59 12.49 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 -0.00 0.00 0.00 

35 1.39 -6.98 0.00 -3.34 -12.59 0.00 -0.00 13.56 0.00 0.00 -0.27 0.03 -0.00 -0.00 

61 1.47 -4.47 1.09 -3.29 -13.11 1.30 1.87 -14.40 0.00 -0.00 -0.27 -0.03 0.00 0.00 

63 0.00 -7.52 -0.00 0.41 12.68 0.00 -0.49 0.00 0.00 -0.00 -0.13 -0.00 -0.01 0.00 

65 1.47 -4.47 -1.09 -3.29 -13.11 -1.30 1.87 14.40 0.00 0.00 -0.27 0.03 0.00 -0.00  
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SOBRECARGA INFERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 -3.01 -1.31 0.72 2.94 10.81 1.70 1.45 14.62 0.00 0.00 -1.22 0.05 -0.00 0.00 

3 -0.00 1.43 0.00 -0.36 -13.54 0.00 -0.54 0.00 0.00 0.00 -1.39 0.00 -0.01 0.00 

5 -3.01 -1.31 -0.72 2.94 10.81 -1.70 1.45 -14.62 0.00 -0.00 -1.22 -0.05 -0.00 -0.00 

31 -0.96 2.16 -0.00 2.86 10.18 -0.00 0.00 13.14 0.00 0.00 -1.22 0.04 0.00 0.00 

33 -0.09 2.03 0.00 -2.76 -13.35 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.38 0.00 -0.00 0.00 

35 -0.96 2.16 0.00 2.86 10.18 -0.00 0.00 -13.14 0.00 -0.00 -1.22 -0.04 0.00 0.00 

61 -3.01 -1.31 -0.72 2.94 10.81 -1.70 -1.45 14.62 -0.00 0.00 -1.22 0.05 0.00 -0.00 

63 -0.00 1.43 -0.00 -0.36 -13.54 -0.00 0.54 -0.00 -0.00 0.00 -1.39 0.00 0.01 -0.00 

65 -3.01 -1.31 0.72 2.94 10.81 1.70 -1.45 -14.62 -0.00 -0.00 -1.22 -0.05 0.00 0.00  

CARGA EN BANDA 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 29.13 22.43 -8.62 -17.59 -60.35 -14.24 -18.18 -107.54 -0.01 0.00 -2.19 -0.46 0.00 -0.00 

3 0.03 -4.79 0.03 2.13 100.17 0.97 4.01 2.42 -0.00 -0.00 -0.67 -0.05 0.06 0.00 

5 27.06 21.98 8.61 -15.45 -52.26 13.36 -17.04 95.23 -0.00 -0.00 -1.74 0.35 0.00 0.00 

31 20.56 -0.05 0.00 -16.79 -56.17 0.00 -0.00 -92.40 0.00 0.00 -2.20 -0.44 0.00 -0.00 

33 6.21 3.57 0.00 20.31 98.71 -0.00 0.00 2.09 0.00 0.00 -0.75 -0.05 0.00 0.00 

35 17.48 -0.05 -0.00 -14.75 -48.54 0.00 -0.00 79.87 -0.00 -0.00 -1.75 0.33 0.00 -0.00 

61 29.13 22.43 8.62 -17.59 -60.35 14.24 18.18 -107.54 0.01 0.00 -2.19 -0.46 -0.00 0.00 

63 0.03 -4.79 -0.03 2.13 100.17 -0.97 -4.01 2.42 0.00 -0.00 -0.67 -0.05 -0.06 0.00 

65 27.06 21.98 -8.61 -15.45 -52.26 -13.36 17.04 95.23 0.00 -0.00 -1.74 0.35 -0.00 -0.00  

CARRO 1 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 8.21 -5.40 -1.34 -5.09 -18.64 -2.72 -4.08 -23.34 -0.00 0.00 -0.15 -0.00 0.02 -0.00 

3 0.01 -19.56 -0.31 0.57 37.21 -4.10 0.52 -12.61 -0.00 0.00 -0.20 0.12 0.05 0.00 

5 13.10 -0.48 3.74 -8.37 -28.36 3.43 -6.78 42.42 -0.01 0.01 -1.18 0.28 0.05 -0.00 

31 8.08 2.60 2.43 -3.90 -10.93 1.63 2.34 -22.22 0.00 -0.00 -0.31 -0.04 0.02 0.00 

33 8.42 10.63 1.71 10.11 46.55 -1.48 1.56 -5.46 -0.00 -0.00 -0.35 0.14 0.02 0.00 

35 54.91 5.96 4.81 -10.40 -33.71 -3.35 -1.64 57.18 -0.00 -0.00 -1.55 0.34 0.05 -0.00 

61 11.17 6.46 4.69 -5.53 -16.62 6.78 7.10 -39.48 0.00 0.00 -0.47 -0.06 0.02 0.00 

63 0.01 -23.73 0.56 1.48 55.97 0.61 -2.94 0.84 0.00 0.00 -0.47 0.17 -0.01 -0.00 

65 19.50 -7.42 -6.37 -16.08 -62.23 -9.98 11.66 88.69 0.01 0.01 -1.89 0.36 0.05 0.00  

CARRO 1 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 13.61 -2.35 -3.05 -8.48 -30.18 -6.50 -7.22 -49.90 -0.00 -0.00 -0.78 -0.14 -0.01 -0.00 

3 0.01 -21.78 -0.18 1.09 52.06 -1.99 1.98 -6.31 -0.00 0.00 -0.36 0.05 0.03 0.00 

5 15.99 -0.51 4.46 -10.16 -35.40 6.54 -8.59 57.92 -0.01 0.01 -1.26 0.27 0.01 -0.00 

31 20.55 6.31 1.59 -5.33 -15.03 -0.78 0.61 -33.58 0.00 0.00 -0.71 -0.14 -0.01 -0.00 

33 8.57 14.30 0.74 11.33 51.36 -0.84 -0.13 -2.59 -0.00 -0.00 -0.36 0.07 -0.00 0.00 

35 46.92 8.93 1.73 -8.56 -26.19 -0.32 -1.07 50.39 -0.00 -0.00 -1.31 0.29 0.00 -0.00 
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 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

61 12.15 1.79 3.18 -6.31 -19.78 5.26 6.42 -38.95 0.00 -0.00 -0.64 -0.12 -0.01 0.00 

63 0.01 -22.55 0.32 1.04 50.64 0.03 -1.79 1.35 0.00 0.00 -0.34 0.09 -0.03 -0.00 

65 16.68 -7.09 -3.82 -12.05 -44.97 -6.83 8.73 64.55 0.01 0.01 -1.34 0.27 0.00 0.00  

CARRO 1 POSICIÓN 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 15.13 -1.50 -4.30 -11.01 -41.28 -8.59 -8.88 -66.38 -0.01 -0.00 -1.24 -0.22 -0.05 -0.00 

3 0.01 -17.05 0.10 1.32 50.43 -0.74 2.81 -3.51 -0.00 -0.00 -0.41 -0.04 0.00 0.00 

5 12.92 4.30 4.47 -7.51 -25.19 7.23 -7.65 49.87 -0.01 0.00 -0.89 0.16 -0.03 0.00 

31 25.36 5.21 3.16 -6.05 -18.59 -3.40 0.30 -36.18 0.00 0.00 -0.90 -0.20 -0.05 -0.00 

33 6.28 10.26 1.31 8.84 40.24 -1.04 -1.73 0.99 0.00 0.00 -0.29 -0.02 -0.02 0.00 

35 23.57 5.55 1.57 -5.01 -14.70 2.18 -2.20 30.04 -0.00 -0.00 -0.69 0.14 -0.03 0.00 

61 8.78 0.09 1.47 -4.40 -13.12 1.80 3.93 -22.36 0.01 -0.00 -0.56 -0.14 -0.05 -0.00 

63 0.01 -15.08 0.06 0.36 30.15 -1.73 -0.18 6.02 0.00 0.00 -0.13 -0.00 -0.04 0.00 

65 9.01 -6.79 -1.00 -6.02 -22.28 -2.24 4.02 27.23 0.00 0.00 -0.47 0.09 -0.03 0.00  

CARRO 1 POSICIÓN 4 
 Esfuerzos Desplazamientos 

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

1 27.44 -7.61 -10.53 -26.49 -106.80 -18.53 -19.27 -149.94 -0.01 -0.02 -2.97 -0.49 -0.16 -0.00 

3 0.01 -24.24 0.60 2.77 81.77 -1.94 6.07 -11.65 -0.00 -0.01 -0.84 -0.27 -0.04 0.00 

5 15.28 19.16 9.12 -7.10 -19.61 12.19 -11.45 61.96 -0.00 -0.01 -0.80 0.08 -0.08 0.00 

31 37.43 -0.17 14.14 -12.73 -44.07 -10.46 4.75 -67.15 0.00 -0.00 -1.81 -0.38 -0.16 -0.00 

33 6.58 4.54 6.96 10.42 48.92 -4.32 -5.32 7.21 0.00 -0.00 -0.39 -0.19 -0.06 0.00 

35 8.24 -0.04 7.67 -4.32 -12.86 6.20 -7.60 20.56 0.00 -0.00 -0.17 -0.02 -0.08 0.00 

61 7.35 7.79 0.30 -1.27 3.34 -3.27 2.08 1.31 0.01 -0.00 -0.64 -0.26 -0.16 -0.00 

63 0.01 -10.98 -0.00 -0.45 16.74 -8.48 2.29 27.95 0.00 -0.00 0.10 -0.11 -0.10 0.00 

65 3.78 -17.11 2.07 -3.61 -17.00 2.81 0.44 -3.30 0.00 0.00 0.45 -0.12 -0.09 0.00   
 

7.- COMBINACIONES   

HIPÓTESIS 
 1 - Peso propio 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga superior 

 4 - Sobrecarga inferior 

 5 - Carga en banda 1 

 6 - Carro 1 posición 1 

 7 - Carro 1 posición 2 

 8 - Carro 1 posición 3 

 9 - Carro 1 posición 4  

  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.00 1.00        

2 1.35 1.00        

3 1.00 1.50        

4 1.35 1.50        

5 1.00 1.00 1.50       

6 1.35 1.00 1.50       

7 1.00 1.50 1.50       

8 1.35 1.50 1.50       

9 1.00 1.00  1.50      

10 1.35 1.00  1.50      

11 1.00 1.50  1.50      

12 1.35 1.50  1.50      

13 1.00 1.00 1.50 1.50      

14 1.35 1.00 1.50 1.50      

15 1.00 1.50 1.50 1.50      

16 1.35 1.50 1.50 1.50      

17 1.00 1.00   1.50     

18 1.35 1.00   1.50     

19 1.00 1.50   1.50     

20 1.35 1.50   1.50     

21 1.00 1.00  1.50 1.50     

22 1.35 1.00  1.50 1.50     

23 1.00 1.50  1.50 1.50     

24 1.35 1.50  1.50 1.50     

25 1.00 1.00    1.50    

26 1.35 1.00    1.50    

27 1.00 1.50    1.50    

28 1.35 1.50    1.50    

29 1.00 1.00 1.50   1.50    

30 1.35 1.00 1.50   1.50    

31 1.00 1.50 1.50   1.50    

32 1.35 1.50 1.50   1.50    

33 1.00 1.00  1.50  1.50    

34 1.35 1.00  1.50  1.50    

35 1.00 1.50  1.50  1.50    

36 1.35 1.50  1.50  1.50    

37 1.00 1.00 1.50 1.50  1.50    

38 1.35 1.00 1.50 1.50  1.50    

39 1.00 1.50 1.50 1.50  1.50    

40 1.35 1.50 1.50 1.50  1.50    

41 1.00 1.00   1.50 1.50    

42 1.35 1.00   1.50 1.50    
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 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43 1.00 1.50   1.50 1.50    

44 1.35 1.50   1.50 1.50    

45 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50    

46 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50    

47 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50    

48 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50    

49 1.00 1.00     1.50   

50 1.35 1.00     1.50   

51 1.00 1.50     1.50   

52 1.35 1.50     1.50   

53 1.00 1.00 1.50    1.50   

54 1.35 1.00 1.50    1.50   

55 1.00 1.50 1.50    1.50   

56 1.35 1.50 1.50    1.50   

57 1.00 1.00  1.50   1.50   

58 1.35 1.00  1.50   1.50   

59 1.00 1.50  1.50   1.50   

60 1.35 1.50  1.50   1.50   

61 1.00 1.00 1.50 1.50   1.50   

62 1.35 1.00 1.50 1.50   1.50   

63 1.00 1.50 1.50 1.50   1.50   

64 1.35 1.50 1.50 1.50   1.50   

65 1.00 1.00   1.50  1.50   

66 1.35 1.00   1.50  1.50   

67 1.00 1.50   1.50  1.50   

68 1.35 1.50   1.50  1.50   

69 1.00 1.00  1.50 1.50  1.50   

70 1.35 1.00  1.50 1.50  1.50   

71 1.00 1.50  1.50 1.50  1.50   

72 1.35 1.50  1.50 1.50  1.50   

73 1.00 1.00      1.50  

74 1.35 1.00      1.50  

75 1.00 1.50      1.50  

76 1.35 1.50      1.50  

77 1.00 1.00 1.50     1.50  

78 1.35 1.00 1.50     1.50  

79 1.00 1.50 1.50     1.50  

80 1.35 1.50 1.50     1.50  

81 1.00 1.00  1.50    1.50  

82 1.35 1.00  1.50    1.50  

83 1.00 1.50  1.50    1.50  

84 1.35 1.50  1.50    1.50  
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 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85 1.00 1.00 1.50 1.50    1.50  

86 1.35 1.00 1.50 1.50    1.50  

87 1.00 1.50 1.50 1.50    1.50  

88 1.35 1.50 1.50 1.50    1.50  

89 1.00 1.00   1.50   1.50  

90 1.35 1.00   1.50   1.50  

91 1.00 1.50   1.50   1.50  

92 1.35 1.50   1.50   1.50  

93 1.00 1.00  1.50 1.50   1.50  

94 1.35 1.00  1.50 1.50   1.50  

95 1.00 1.50  1.50 1.50   1.50  

96 1.35 1.50  1.50 1.50   1.50  

97 1.00 1.00       1.50 

98 1.35 1.00       1.50 

99 1.00 1.50       1.50 

100 1.35 1.50       1.50 

101 1.00 1.00 1.50      1.50 

102 1.35 1.00 1.50      1.50 

103 1.00 1.50 1.50      1.50 

104 1.35 1.50 1.50      1.50 

105 1.00 1.00  1.50     1.50 

106 1.35 1.00  1.50     1.50 

107 1.00 1.50  1.50     1.50 

108 1.35 1.50  1.50     1.50 

109 1.00 1.00 1.50 1.50     1.50 

110 1.35 1.00 1.50 1.50     1.50 

111 1.00 1.50 1.50 1.50     1.50 

112 1.35 1.50 1.50 1.50     1.50 

113 1.00 1.00   1.50    1.50 

114 1.35 1.00   1.50    1.50 

115 1.00 1.50   1.50    1.50 

116 1.35 1.50   1.50    1.50 

117 1.00 1.00  1.50 1.50    1.50 

118 1.35 1.00  1.50 1.50    1.50 

119 1.00 1.50  1.50 1.50    1.50 

120 1.35 1.50  1.50 1.50    1.50  

  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.00 1.00        

2 1.00 1.00 1.00       
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 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 1.00 1.00  1.00      

4 1.00 1.00 1.00 1.00      

5 1.00 1.00   1.00     

6 1.00 1.00  1.00 1.00     

7 1.00 1.00    1.00    

8 1.00 1.00 1.00   1.00    

9 1.00 1.00  1.00  1.00    

10 1.00 1.00 1.00 1.00  1.00    

11 1.00 1.00   1.00 1.00    

12 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00    

13 1.00 1.00     1.00   

14 1.00 1.00 1.00    1.00   

15 1.00 1.00  1.00   1.00   

16 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00   

17 1.00 1.00   1.00  1.00   

18 1.00 1.00  1.00 1.00  1.00   

19 1.00 1.00      1.00  

20 1.00 1.00 1.00     1.00  

21 1.00 1.00  1.00    1.00  

22 1.00 1.00 1.00 1.00    1.00  

23 1.00 1.00   1.00   1.00  

24 1.00 1.00  1.00 1.00   1.00  

25 1.00 1.00       1.00 

26 1.00 1.00 1.00      1.00 

27 1.00 1.00  1.00     1.00 

28 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00 

29 1.00 1.00   1.00    1.00 

30 1.00 1.00  1.00 1.00    1.00   
 

8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO   

  
MÓDULO 

Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 

Losa 
superior 

Superio
r 

Longitudinal Ø16c/20, patilla=32cm   

Transversal 
Perpendicula
r hastial 
derecho 

Ø25c/13, patilla=78cm 

Hastial izquierdo: Ø32 
  - Longitud=5.37 m, patilla=146 cm 

Hastial derecho: Ø32 
  - Longitud=5.37 m, patilla=146 
cm 

Inferior 

Longitudinal Ø25c/30, patilla=75cm   

Transversal 
Perpendicula
r hastial 
derecho 

Ø20c/12, patilla= - cm 

Refuerzo 1: Ø16 
   - Celdas 1 a 1 
   - Longitud ini.= 2.48m 
   - Longitud fin.= 2.48m 

 

Losa 
inferior 

Inferior 

Longitudinal Ø20c/25, patilla=48cm   

Transversal 
Perpendicula
r hastial 
derecho 

Ø25c/12, patilla=50cm 

Hastial izquierdo: Ø32 
  - Longitud=4.44 m, patilla=97 cm 

Hastial derecho: Ø25 
  - Longitud=3.96 m, patilla=49 cm 
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Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 

Superio
r 

Longitudinal Ø16c/20, patilla=32cm   

Transversal 
Perpendicula
r hastial 
derecho 

Ø25c/10, patilla=49cm   

Hastial 
izquierd
o 

Trasdós 
Vertical 

Ø12c/15, patilla=11cm 
  - Espera=0.34 m 
  - Longitud patilla en arranque=11 
cm 

Refuerzo superior: Ø20 
  - Longitud=3.85 m, patilla=25 cm 
Refuerzo inferior: Ø20 
  - Espera=0.96 m 
  - Longitud patilla en arranque=25 
cm 

 

Horizontal Ø16c/20, patilla=46cm   

Intradós 
Vertical 

Ø20c/25, patilla= - cm 
  - Espera=0.67 m 
  - Longitud patilla en arranque=25 
cm 

Ø12 L(125)  

Horizontal Ø25c/30, patilla=105cm   

Hastial 
derecho 

Trasdós 
Vertical 

Ø12c/15, patilla=11cm 
  - Espera=0.34 m 
  - Longitud patilla en arranque=11 
cm 

Refuerzo superior: Ø20 
  - Longitud=3.85 m, patilla=25 cm 
Refuerzo inferior: Ø20 
  - Espera=0.96 m 
  - Longitud patilla en arranque=25 
cm 

 

Horizontal Ø16c/25, patilla=46cm   

Intradós 
Vertical 

Ø20c/25, patilla= - cm 
  - Espera=0.67 m 
  - Longitud patilla en arranque=25 
cm 

Ø12 L(125)  

Horizontal Ø25c/30, patilla=105cm   
 

  
ALETA INICIAL IZQUIERDA 

Armado horizontal: Ø16c/20 
Armado longitudinal inferior: Ø20c/20, patilla=10cm 
Armado longitudinal superior: Ø20c/20, patilla=10cm 

Armado vertical Armado zapata 

Armado vertical trasdós: Ø20c/15 
- Solape=1.00m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.67m 
- Refuerzo: Ø20 
    - Longitud=2.20m 
    - Patilla=20cm 
Armado vertical intradós: Ø10c/25 
- Solape=0.20m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.67m 

Transversal inferior: Ø25c/20 
  -Longitud patilla intradós=50cm 
Transversal superior: Ø25c/10 
  -Longitud patilla intradós=50cm 

 

  
ALETA INICIAL DERECHA 

Armado horizontal: Ø16c/20 
Armado longitudinal inferior: Ø20c/20, patilla=10cm 
Armado longitudinal superior: Ø20c/20, patilla=10cm 

Armado vertical Armado zapata 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Armado horizontal: Ø16c/20 
Armado longitudinal inferior: Ø20c/20, patilla=10cm 
Armado longitudinal superior: Ø20c/20, patilla=10cm 

Armado vertical Armado zapata 

Armado vertical trasdós: Ø20c/15 
- Solape=1.00m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.67m 
- Refuerzo: Ø20 
    - Longitud=2.20m 
    - Patilla=20cm 
Armado vertical intradós: Ø10c/25 
- Solape=0.20m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.67m 

Transversal inferior: Ø25c/20 
  -Longitud patilla intradós=50cm 
Transversal superior: Ø25c/10 
  -Longitud patilla intradós=50cm 

 

  
ALETA FINAL IZQUIERDA 

Armado horizontal: Ø16c/20 
Armado longitudinal inferior: Ø20c/20, patilla=10cm 
Armado longitudinal superior: Ø20c/20, patilla=10cm 

Armado vertical Armado zapata 

Armado vertical trasdós: Ø20c/15 
- Solape=1.00m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.67m 
- Refuerzo: Ø20 
    - Longitud=2.20m 
    - Patilla=20cm 
Armado vertical intradós: Ø10c/25 
- Solape=0.20m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.67m 

Transversal inferior: Ø25c/20 
  -Longitud patilla intradós=50cm 
Transversal superior: Ø25c/10 
  -Longitud patilla intradós=50cm 

 

  
ALETA FINAL DERECHA 

Armado horizontal: Ø16c/20 
Armado longitudinal inferior: Ø20c/20, patilla=10cm 
Armado longitudinal superior: Ø20c/20, patilla=10cm 

Armado vertical Armado zapata 

Armado vertical trasdós: Ø20c/15 
- Solape=1.00m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.67m 
- Refuerzo: Ø20 
    - Longitud=2.20m 
    - Patilla=20cm 
Armado vertical intradós: Ø10c/25 
- Solape=0.20m 
- Patilla=20cm 
- Anclaje coronación=0.67m 

Transversal inferior: Ø25c/20 
  -Longitud patilla intradós=50cm 
Transversal superior: Ø25c/10 
  -Longitud patilla intradós=50cm 

  
 

9.- COMPROBACIÓN   

Referencia: Aleta inicial izquierda 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   

Zapata: 
   

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.92 

 

Cumple 

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.89 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
   

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 

 

Cumple 

    - Muro: 
 

 

      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 18.4 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 18.4 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.002 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00201 
 

Cumple 

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00201 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Máximo: 30 cm 
  

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

   

        - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
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Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

        - Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

        - Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
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Mínimo: 10 cm 
  

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 

 

Mínimo: 0.001 
  

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00245 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.0049 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
   

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00157 

 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00157 

 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00044  
Calculado: 0.00245 

 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00191  
Calculado: 0.0049 

 

Cumple 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

    - Muro: 
 

 

 

Máximo: 1809.4 kN/m 
Calculado: 316.9 kN/m 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00125 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00104 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 7e-005 
 

Cumple 



Producido por una versión educativa de CYPE 

 

Selección de listados  

calaix del pas inferior Fecha: 02/02/11 
 

 

 

Página 27 

Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0012 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00523 
 

Cumple 

    - Trasdós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00261 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

Mínimo: 0.00191 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00523 
 

Cumple 

    - Trasdós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00261 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.00036 
  

Muro: 
   

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

    - Intradós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

Mínimo: 3e-005 
  

Muro: 
   

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

    - Intradós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 4.5 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

    - Muro: 
 

 

      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 371.9 kN/m 
Calculado: 259.1 kN/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.217 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

Muro: 
   

    - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.96 m 
Calculado: 1 m 

 

Cumple 

    - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
   

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 67 cm 
Calculado: 67 cm 

 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 67.5 cm 
Calculado: 67.5 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes. 
 

   

Zapata: 
   

    - Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.5 MPa 
Calculado: 0.1686 MPa 

 

Cumple 

    - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.625 MPa 
Calculado: 0.3102 MPa 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

   

Zapata: 
   

    - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 28.96 cm²/m 
Calculado: 49.08 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 24.54 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 49.08 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 24.54 cm²/m 

 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

 

Máximo: 423.5 kN/m 
  

Zapata: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 335.7 kN/m 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 0 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

   

Zapata: 
   

    - Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 33 cm 
Calculado: 92 cm 

 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta inicial izquierda 

Comprobación Valores Estado 

    - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 92 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
  

Zapata: 
   

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø25 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø20 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø25 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø20 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   

Zapata: 
   

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.92 

 

Cumple 

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.89 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
   

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 

 

Cumple 

    - Muro: 
 

 

      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 18.4 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 18.4 cm 
 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.002 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00201 
 

Cumple 

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00201 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Máximo: 30 cm 
  

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

   

        - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

   

        - Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

        - Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
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Mínimo: 10 cm 
  

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 

 

Mínimo: 0.001 
  

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00245 
 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.0049 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
   

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00157 

 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00157 

 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00044  
Calculado: 0.00245 

 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00191  
Calculado: 0.0049 

 

Cumple 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

    - Muro: 
 

 

 

Máximo: 1809.4 kN/m 
Calculado: 316.9 kN/m 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00125 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00104 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 7e-005 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0012 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00523 
 

Cumple 

    - Trasdós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00261 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

Mínimo: 0.00191 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00523 
 

Cumple 

    - Trasdós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00261 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.00036 
  

Muro: 
   

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

    - Intradós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

Mínimo: 3e-005 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

Muro: 
   

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

    - Intradós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 4.5 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

    - Muro: 
 

 

      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 371.9 kN/m 
Calculado: 259.1 kN/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.217 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

   

Muro: 
   

    - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.96 m 
Calculado: 1 m 

 

Cumple 

    - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
   

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 67 cm 
Calculado: 67 cm 

 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 67.5 cm 
Calculado: 67.5 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes. 
 

   

Zapata: 
   

    - Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.5 MPa 
Calculado: 0.1686 MPa 

 

Cumple 

    - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.625 MPa 
Calculado: 0.3102 MPa 

 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

   

Zapata: 
   

    - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 28.96 cm²/m 
Calculado: 49.08 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 24.54 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 49.08 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 24.54 cm²/m 

 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

 

Máximo: 423.5 kN/m 
  

Zapata: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 335.7 kN/m 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 0 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

   

Zapata: 
   

    - Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 33 cm 
Calculado: 92 cm 

 

Cumple 

    - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 92 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
  

Zapata: 
   

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø25 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø20 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø25 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø20 
 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta inicial derecha 

Comprobación Valores Estado 

Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

Losa superior: 
   

    - Armado (Longitudinal): 
 

   

        - Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Armado (Transversal): 
 

   

        - Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: 

 

 

Máximo: 50 mm 
Calculado: 10.73 mm 

 

Cumple 

    - Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  
Calculado: 549 

 

Cumple 

    - Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250 
  

        - Longitudinal: 
 

 

Calculado: 1397 
 

Cumple 

        - Transversal: 
 

 

Calculado: 745 
 

Cumple 

    - Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  
Calculado: 49 

 

Cumple 

    - Longitud de anclaje: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

 

   

        - Armado base transversal exterior: 
 

 

Mínimo: 78 cm 
Calculado: 78 cm 

 

Cumple 

        - Armado base transversal interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

        - Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 

        - Armado base longitudinal interior: 
 

 

Mínimo: 75 cm 
Calculado: 75 cm 

 

Cumple 

        - Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: 
 

 

Mínimo: 145 cm 
Calculado: 145 cm 

 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

        - Refuerzo exterior central del hastial derecho: 
 

 

Mínimo: 145 cm 
Calculado: 145 cm 

 

Cumple 

    - Separación mínima entre barras: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1. 
 

 

   

        - Armado base transversal exterior: 
 

 

Mínimo: 3.2 cm 
Calculado: 3.6 cm 

 

Cumple 

        - Armado base transversal interior: 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
Calculado: 4.2 cm 

 

Cumple 

        - Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
Calculado: 18.4 cm 

 

Cumple 

        - Armado base longitudinal interior: 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
Calculado: 27.5 cm 

 

Cumple 

        - Armado exterior - interior: 
 

 

Mínimo: 3.2 cm 
Calculado: 48.7 cm 

 

Cumple 

    - Separación máxima entre barras: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
  

        - Armado base transversal exterior: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

        - Armado base transversal interior: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

        - Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armado base longitudinal interior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Losa inferior: 
   

    - Armado (Longitudinal): 
 

   

        - Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Armado (Transversal): 
 

   

        - Cuantía mínima superior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Cuantía mínima inferior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: 

 

 

Máximo: 50 mm 
Calculado: 9.51 mm 

 

Cumple 

    - Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  
Calculado: 452 

 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

    - Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250 
  

        - Longitudinal: 
 

 

Calculado: 840 
 

Cumple 

        - Transversal: 
 

 

Calculado: 1576 
 

Cumple 

    - Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  
Calculado: 53 

 

Cumple 

    - Longitud de anclaje: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

 

   

        - Armado base transversal exterior: 
 

 

Mínimo: 48 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

        - Armado base transversal interior: 
 

 

Mínimo: 48 cm 
Calculado: 48 cm 

 

Cumple 

        - Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Mínimo: 48 cm 
Calculado: 48 cm 

 

Cumple 

        - Armado base longitudinal interior: 
 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 

        - Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: 
 

 

Mínimo: 96 cm 
Calculado: 96 cm 

 

Cumple 

        - Refuerzo exterior central del hastial derecho: 
 

 

Mínimo: 48 cm 
Calculado: 48 cm 

 

Cumple 

    - Separación mínima entre barras: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1. 
 

 

   

        - Armado base transversal exterior: 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
Calculado: 3.1 cm 

 

Cumple 

        - Armado base transversal interior: 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
Calculado: 7.5 cm 

 

Cumple 

        - Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
Calculado: 23 cm 

 

Cumple 

        - Armado base longitudinal interior: 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
Calculado: 18.4 cm 

 

Cumple 

        - Armado exterior - interior: 
 

 

Mínimo: 3.2 cm 
Calculado: 43.7 cm 

 

Cumple 

    - Separación máxima entre barras: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
  

        - Armado base transversal exterior: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

        - Armado base transversal interior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

        - Armado base longitudinal exterior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

        - Armado base longitudinal interior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Hastial izquierdo: 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado (Vertical): 
 

   

        - Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Armado (Horizontal): 
 

   

        - Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: 

 

 

Máximo: 50 mm 
Calculado: 2.25 mm 

 

Cumple 

    - Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  
Calculado: 537 

 

Cumple 

    - Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250 
  

        - Vertical: 
 

 

Calculado: 6662 
 

Cumple 

        - Horizontal: 
 

 

Calculado: 3220 
 

Cumple 

    - Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  
Calculado: 49 

 

Cumple 

    - Longitud de anclaje: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

 

   

        - Armado base vertical exterior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 

 

Cumple 

        - Armado base vertical interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

        - Espera armado base exterior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 

 

Cumple 

        - Espera armado base interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

        - Armado base horizontal exterior: 
 

 

Mínimo: 46 cm 
Calculado: 46 cm 

 

Cumple 

        - Armado base horizontal interior: 
 

 

Mínimo: 105 cm 
Calculado: 105 cm 

 

Cumple 

        - Refuerzo exterior superior: 
 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

        - Espera refuerzo exterior inferior: 
 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

    - Longitud de solapes: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2. 
 

 

   

        - Espera armado base exterior: 
 

 

Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 

 

Cumple 

        - Espera armado base interior: 
 

 

Mínimo: 67 cm 
Calculado: 67 cm 

 

Cumple 

    - Separación mínima entre barras: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1. 
 

 

 

Mínimo: 3.1 cm 
  

        - Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 5.9 cm 
 

Cumple 

        - Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 10.9 cm 
 

Cumple 

        - Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 18.4 cm 
 

Cumple 

        - Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 27.5 cm 
 

Cumple 

        - Armado exterior - interior: 
 

 

Calculado: 44.9 cm 
 

Cumple 

    - Separación máxima entre barras: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
  

        - Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

        - Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

        - Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Hastial derecho: 
   

    - Armado (Vertical): 
 

   

        - Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Armado (Horizontal): 
 

   

        - Cuantía mínima interior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Cuantía mínima exterior: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento positivo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

        - Flexocompresión momento negativo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Cortante máximo: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

    - Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: 

 

 

Máximo: 50 mm 
Calculado: 2.08 mm 

 

Cumple 

    - Distorsión angular máxima: 
 

 

Mínimo: 150  
Calculado: 607 

 

Cumple 

    - Flecha relativa: 
 

 

Mínimo: 250 
  

        - Vertical: 
 

 

Calculado: 7191 
 

Cumple 

        - Horizontal: 
 

 

Calculado: 3475 
 

Cumple 

    - Esbeltez mecánica: 
 

 

Máximo: 100  
Calculado: 49 

 

Cumple 

    - Longitud de anclaje: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

 

   

        - Armado base vertical exterior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 

 

Cumple 

        - Armado base vertical interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

        - Espera armado base exterior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 

 

Cumple 

        - Espera armado base interior: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

        - Armado base horizontal exterior: 
 

 

Mínimo: 46 cm 
Calculado: 46 cm 

 

Cumple 

        - Armado base horizontal interior: 
 

 

Mínimo: 105 cm 
Calculado: 105 cm 

 

Cumple 

        - Refuerzo exterior superior: 
 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

        - Espera refuerzo exterior inferior: 
 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

    - Longitud de solapes: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2. 
 

 

   

        - Espera armado base exterior: 
 

 

Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 

 

Cumple 

        - Espera armado base interior: 
 

 

Mínimo: 67 cm 
Calculado: 67 cm 

 

Cumple 

    - Separación mínima entre barras: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1. 
 

 

 

Mínimo: 3.1 cm 
  

        - Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 5.9 cm 
 

Cumple 

        - Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 10.9 cm 
 

Cumple 

        - Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 23.4 cm 
 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Módulo 

Comprobación Valores Estado 

        - Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 27.5 cm 
 

Cumple 

        - Armado exterior - interior: 
 

 

Calculado: 44.9 cm 
 

Cumple 

    - Separación máxima entre barras: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
  

        - Armado base vertical exterior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

        - Armado base vertical interior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

        - Armado base horizontal exterior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

        - Armado base horizontal interior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Terreno: 
   

    - Despegue: 
 

 

Cumplimiento al 100% 
 

Cumple 

    - Tensión admisible: 
 

 

Máximo: 500 kN/m² 
Calculado: 190.305 kN/m² 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: Aleta final izquierda 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   

Zapata: 
   

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.92 

 

Cumple 

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.89 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
   

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 

 

Cumple 

    - Muro: 
 

 

      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 18.4 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 18.4 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta final izquierda 

Comprobación Valores Estado 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.002 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00201 
 

Cumple 

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00201 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Máximo: 30 cm 
  

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

   

        - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

   

        - Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

        - Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 
(pag.129). 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 

 

Mínimo: 0.001 
  

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00245 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.0049 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
   

Zapata: 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta final izquierda 

Comprobación Valores Estado 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00157 

 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00157 

 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00044  
Calculado: 0.00245 

 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00191  
Calculado: 0.0049 

 

Cumple 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

    - Muro: 
 

 

 

Máximo: 1809.4 kN/m 
Calculado: 316.9 kN/m 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00125 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00104 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 7e-005 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0012 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00523 
 

Cumple 

    - Trasdós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00261 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

Mínimo: 0.00191 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00523 
 

Cumple 

    - Trasdós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00261 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.00036 
  

Muro: 
   

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

    - Intradós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

Mínimo: 3e-005 
  

Muro: 
   

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta final izquierda 

Comprobación Valores Estado 

    - Intradós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 4.5 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

    - Muro: 
 

 

      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 371.9 kN/m 
Calculado: 259.1 kN/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.217 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

   

Muro: 
   

    - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.96 m 
Calculado: 1 m 

 

Cumple 

    - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
   

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 67 cm 
Calculado: 67 cm 

 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 67.5 cm 
Calculado: 67.5 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes. 
 

   

Zapata: 
   

    - Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.5 MPa 
Calculado: 0.1686 MPa 

 

Cumple 

    - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.625 MPa 
Calculado: 0.3102 MPa 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta final izquierda 

Comprobación Valores Estado 

Zapata: 
   

    - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 28.96 cm²/m 
Calculado: 49.08 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 24.54 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 49.08 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 24.54 cm²/m 

 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

 

Máximo: 423.5 kN/m 
  

Zapata: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 335.7 kN/m 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 0 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

   

Zapata: 
   

    - Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 33 cm 
Calculado: 92 cm 

 

Cumple 

    - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 92 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
  

Zapata: 
   

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø25 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø20 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø25 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø20 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: Aleta final derecha 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   

Zapata: 
   

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.92 

 

Cumple 

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.89 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
   

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 

 

Cumple 

    - Muro: 
 

 

      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 18.4 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 18.4 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.002 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00201 
 

Cumple 

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00201 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Máximo: 30 cm 
  

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

   

        - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

        - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta final derecha 

Comprobación Valores Estado 

        - Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

        - Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 
(pag.129). 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 

 

Mínimo: 0.001 
  

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00157 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00245 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.0049 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
   

Zapata: 
   

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00157 

 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00157 

 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00044  
Calculado: 0.00245 

 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00191  
Calculado: 0.0049 

 

Cumple 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

    - Muro: 
 

 

 

Máximo: 1809.4 kN/m 
Calculado: 316.9 kN/m 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00125 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00104 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 7e-005 
 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta final derecha 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0012 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00523 
 

Cumple 

    - Trasdós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00261 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

Mínimo: 0.00191 
  

Muro: 
   

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00523 
 

Cumple 

    - Trasdós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00261 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.00036 
  

Muro: 
   

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

    - Intradós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

Mínimo: 3e-005 
  

Muro: 
   

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

    - Intradós (2.20 m): 
 

 

Calculado: 0.00039 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.1 cm 
  

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 4.5 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

    - Muro: 
 

 

      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 371.9 kN/m 
Calculado: 259.1 kN/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

    - Muro: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.217 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta final derecha 

Comprobación Valores Estado 

Muro: 
   

    - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.96 m 
Calculado: 1 m 

 

Cumple 

    - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
   

Muro: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 67 cm 
Calculado: 67 cm 

 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 67.5 cm 
Calculado: 67.5 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes. 
 

   

Zapata: 
   

    - Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.5 MPa 
Calculado: 0.1686 MPa 

 

Cumple 

    - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.625 MPa 
Calculado: 0.3102 MPa 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

   

Zapata: 
   

    - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 28.96 cm²/m 
Calculado: 49.08 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 24.54 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 49.08 cm²/m 

 

Cumple 

    - Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 24.54 cm²/m 

 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

 

Máximo: 423.5 kN/m 
  

Zapata: 
   

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 335.7 kN/m 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 0 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

   

Zapata: 
   

    - Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 33 cm 
Calculado: 92 cm 

 

Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta final derecha 

Comprobación Valores Estado 

    - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 92 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
  

Zapata: 
   

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø25 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø20 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø25 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø20 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   
 

10.- MEDICIÓN   

Referencia: Aleta inicial izquierda  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø10 Ø16 Ø20 Ø25  

Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 36x10.28 
36x16.23 

  370.08 
584.11 

Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 36x10.28 
36x16.23 

  370.08 
584.11 

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  26x9.39 
26x23.16 

 244.14 
602.09 

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  26x9.39 
26x23.16 

 244.14 
602.09 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   46x5.42 
46x20.89 

249.32 
960.73 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   90x5.42 
90x20.89 

487.80 
1879.69 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  60x7.89 
60x19.46 

 473.40 
1167.48 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  60x2.16 
60x5.33 

 129.60 
319.61 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  59x3.36 
59x8.29 

 198.24 
488.89 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

37x7.89 
37x4.86 

   291.93 
179.99 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

37x1.32 
37x0.81 

   48.84 
30.11 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Aleta inicial izquierda  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø10 Ø16 Ø20 Ø25  

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

340.77 
210.10 

740.16 
1168.22 

1289.52 
3180.16 

737.12 
2840.42 

  
7398.90 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

374.85 
231.11 

814.18 
1285.04 

1418.47 
3498.18 

810.83 
3124.46 

  
8138.79  

Referencia: Aleta inicial derecha  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø10 Ø16 Ø20 Ø25  

Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 36x10.58 
36x16.70 

  380.88 
601.15 

Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 36x10.58 
36x16.70 

  380.88 
601.15 

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  26x9.69 
26x23.90 

 251.94 
621.32 

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  26x9.69 
26x23.90 

 251.94 
621.32 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   47x5.42 
47x20.89 

254.74 
981.62 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   93x5.42 
93x20.89 

504.06 
1942.35 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  62x7.89 
62x19.46 

 489.18 
1206.39 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  62x2.16 
62x5.33 

 133.92 
330.27 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  61x3.36 
61x8.29 

 204.96 
505.46 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

38x7.89 
38x4.86 

   299.82 
184.85 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

38x1.32 
38x0.81 

   50.16 
30.93 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

349.98 
215.78 

761.76 
1202.30 

1331.94 
3284.76 

758.80 
2923.97 

  
7626.81 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

384.98 
237.36 

837.94 
1322.53 

1465.13 
3613.23 

834.68 
3216.37 

  
8389.49  

Referencia: Módulo  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32  

Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  125x9.06 
125x22.34 

  1132.50 
2792.92 

Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   115x10.59 
115x40.81 

 1217.85 
4692.87 

Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   27x16.46 
27x63.43 

 444.42 
1712.53 

Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 45x15.55 
45x24.54 

   699.75 
1104.43 

Armado losa superior - Interior - Refuerzo de positivo Longitud (m) 
Peso (kg) 

 124x4.96 
124x7.83 

   615.04 
970.73 

Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   149x10.56 
149x40.69 

 1573.44 
6063.11 

Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   124x10.03 
124x38.65 

 1243.72 
4792.56 

Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 40x15.55 
40x24.54 

   622.00 
981.72 

Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  36x16.28 
36x40.15 

  586.08 
1445.36 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 42x16.11 
42x25.43 

   676.62 
1067.92 
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Producido por una versión educativa de CYPE 

Referencia: Módulo  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32  

Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   24x17.01 
24x65.55 

 408.24 
1573.12 

Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 34x16.11 
34x25.43 

   547.74 
864.51 

Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   24x17.01 
24x65.55 

 408.24 
1573.12 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

100x7.93 
100x7.04 

    793.00 
704.05 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

100x0.95 
100x0.84 

    95.00 
84.34 

Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  60x7.83 
60x19.31 

  469.80 
1158.60 

Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  60x1.43 
60x3.53 

  85.80 
211.60 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  99x4.14 
99x10.21 

  409.86 
1010.78 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  99x1.71 
99x4.22 

  169.29 
417.50 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

100x7.93 
100x7.04 

    793.00 
704.05 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

100x0.95 
100x0.84 

    95.00 
84.34 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  60x7.83 
60x19.31 

  469.80 
1158.60 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  60x1.43 
60x3.53 

  85.80 
211.60 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  99x3.51 
99x8.66 

  347.49 
856.96 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  99x1.71 
99x4.22 

  169.29 
417.50 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

    114x6.82 
114x43.06 

777.48 
4908.51 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

    114x6.82 
114x43.06 

777.48 
4908.51 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

    123x5.40 
123x34.09 

664.20 
4193.34 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

   123x4.45 
123x17.15 

 547.35 
2109.16 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  99x4.10 
99x10.11 

  405.90 
1001.01 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  99x4.10 
99x10.11 

  405.90 
1001.01 

Armado hastial izquierdo - Interior - Refuerzo de positivo Longitud (m) 
Peso (kg) 

59x2.50 
59x2.22 

    147.50 
130.96 

Armado hastial derecho - Interior - Refuerzo de positivo Longitud (m) 
Peso (kg) 

59x2.50 
59x2.22 

    147.50 
130.96 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

2071.00 
1838.70 

3161.15 
4989.31 

4737.51 
11683.44 

5843.26 
22516.47 

2219.16 
14010.36 

  
55038.28 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

2278.10 
2022.57 

3477.27 
5488.24 

5211.26 
12851.79 

6427.59 
24768.11 

2441.08 
15411.40 

  
60542.11  

Referencia: Aleta final izquierda  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø10 Ø16 Ø20 Ø25  

Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 36x10.65 
36x16.81 

  383.40 
605.13 

Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 36x10.65 
36x16.81 

  383.40 
605.13 

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  26x9.76 
26x24.07 

 253.76 
625.81 

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  26x9.76 
26x24.07 

 253.76 
625.81 
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Referencia: Aleta final izquierda  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø10 Ø16 Ø20 Ø25  

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   47x5.42 
47x20.89 

254.74 
981.62 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   93x5.42 
93x20.89 

504.06 
1942.35 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  63x7.89 
63x19.46 

 497.07 
1225.85 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  63x2.16 
63x5.33 

 136.08 
335.59 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  62x3.36 
62x8.29 

 208.32 
513.75 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

38x7.89 
38x4.86 

   299.82 
184.85 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

38x1.32 
38x0.81 

   50.16 
30.93 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

349.98 
215.78 

766.80 
1210.26 

1348.99 
3326.81 

758.80 
2923.97 

  
7676.82 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

384.98 
237.36 

843.48 
1331.28 

1483.89 
3659.50 

834.68 
3216.36 

  
8444.50  

Referencia: Aleta final derecha  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø10 Ø16 Ø20 Ø25  

Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 36x11.62 
36x18.34 

  418.32 
660.24 

Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 36x11.62 
36x18.34 

  418.32 
660.24 

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  26x10.73 
26x26.46 

 278.98 
688.01 

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  26x10.73 
26x26.46 

 278.98 
688.01 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   52x5.42 
52x20.89 

281.84 
1086.04 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   103x5.42 
103x20.89 

558.26 
2151.20 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  69x7.89 
69x19.46 

 544.41 
1342.60 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  69x2.16 
69x5.33 

 149.04 
367.56 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  68x3.36 
68x8.29 

 228.48 
563.47 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

42x7.89 
42x4.86 

   331.38 
204.31 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

42x1.32 
42x0.81 

   55.44 
34.18 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

386.82 
238.49 

836.64 
1320.48 

1479.89 
3649.65 

840.10 
3237.24 

  
8445.86 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

425.50 
262.34 

920.30 
1452.53 

1627.88 
4014.61 

924.11 
3560.97 

  
9290.45  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Total HA-25, Yc=1.5 
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 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Total HA-25, Yc=1.5 

Referencia: Aleta inicial izquierda 231.11  1285.04 3498.18 3124.46  8138.79 96.98 

Referencia: Aleta inicial derecha 237.36  1322.53 3613.24 3216.36  8389.49 100.22 

Referencia: Módulo  2022.57 5488.24 12851.78 24768.12 15411.40 60542.11 303.00 

Referencia: Aleta final izquierda 237.36  1331.29 3659.49 3216.36  8444.50 100.98 

Referencia: Aleta final derecha 262.34  1452.53 4014.61 3560.97  9290.45 111.46 

Totales 968.17 2022.57 10879.63 27637.30 37886.27 15411.40 94805.34 712.64  
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1. INTRODUCCIÓ  

 

L’objectiu d’aquest annex és definir les fases constructives per l’execució de les 

diferents actuacions incloses en el projecte constructiu “Supressió i reordenació d’un 

pas a nivell a la línea R3 a Gurb”. 

 

En l’execució del calaix inclòs en aquest projecte, al produir-se un solapament 

amb les vies actuals que es troben en explotació, fa que sigui necessari estudiar amb 

detall les fases d’obra, per tal de garantir en tot moment el servei durant l’execució de 

les obres. Aquest fet obliga a programar els treballs de forma que s’influeixi el mínim 

possible en la circulació de la línia de RENFE. 

 

 

2. ACTUACIONS PREVISTES I CONSIDERACIONS GENERALS  

 

D’acord amb les condicions de projecte, es preveu que per a l’execució de les 

obres se segueixin les línies següents: 

 

2.1. CALAIX EMPENTAT 

 

El pas inferior definit en el present projecte anirà per sota de la línia del 

ferrocarril. S’ha definit com a sistema constructiu per al calaix un sistema d’empenta 

oleodinàmica, tipus el sistema “complet” d’Opema, o sistemes similars proposats per 

empreses com Atros o Petruco. Aquest sistema garanteix una mínima afectació a la via i 

a la circulació dels trens amb majors condicions de seguretat i menors recobriments (es 

redueix el recobriment a 70-75cm des de cota de fil de carril fins a cara superior del 

forjat). 

 

El calaix empentat constarà d’un únic mòdul de 15 metres. 
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El procediment d’execució de la construcció i empenta del pas inferior serà el 

següent: 

2.1.1. Fase A 

 

Un cop hem definit la ubicació del pas inferior, i per tant el seu eix, es procedeix 

al replanteig i preparació del mur de reacció i la solera de lliscament. Empenyent el 

calaix amb el mètode que en aquest projecte es proposa, el calaix s’empeny només des 

de la solera, de manera que per sobre del mur de reacció es podran col·locar planxes 

d’acer per sobre dels quals la maquinària d’excavació pot accedir més fàcilment a 

l’interior del calaix que amb el mètode clàssic d’empenta oleodinàmica. 

 

2.1.2. Fase B 

 

Es realitzen les excavacions necessàries fora de la influència del ferrocarril amb 

una màquina tipus BOBCAT proveïda de martell hidràulic per a roca amb abast 

suficient pel gàlib vertical a excavar. 

 

2.1.3. Fase C 

 

D’acord amb les dimensions de l’estructura que anem a traslladar es procedeix a 

executar la solera de lliscament amb el seu mur de reacció i els murets guia. 

 

Els murets proporcionen el tancament lateral, tenint la mateixa longitud que la 

solera de lliscament, de manera que s’uneixen a aquesta solera mitjançant armadures 

transversals i al mur de reacció mitjançant armadures longitudinals. 

 

El mur de reacció s’uneix rígidament a la solera de lliscament mitjançant 

armadures que equilibren els esforços mobilitzats. Aquest mur és necessari per a 

recolzar els cilindres hidràulics en la primera fase de la translació de manera que suporti 

i aguanti la reacció i aconseguir el moviment de l’estructura. 
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El formigonat de la solera de lliscament i els murs es realitzarà contra el propi 

terreny, de manera que es mobilitzi el fregament passiu imprescindible per al bon 

funcionament de les reaccions. 

2.1.4. Fase D 

 

Execució de l’obra de fàbrica: Aquesta consisteix en un pòrtic tancat realitzat “in 

situ” junt a la línia fèrria i sense interrupció del trànsit. 

 

Es disposa una làmina de polietilè de 300 g/m2 entre la solera de lliscament i la 

llosa inferior del calaix per facilitar el lliscament i un porexpà de 20 mm de gruix entre 

els alçats i els murets guia per evitar acodalament lateral de l’estructura. 

 

 

 

2.1.5. Fase E 

 

Donat que anem a desplaçar l’obra de fàbrica sota la via, necessitem assegurar 

aquesta de manera que el trànsit ferroviari no quedi interromput en cap moment. 
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Per fer-ho es formigonen dos durments de formigó a 0,65 m del carril en el 

mateix costat de la via que l’estructura on encaixarà una biga HEB reforçada. Entre la 

biga i la via col·locarem alternativament un puntal i un tirant d’estintolament, evitant 

d’aquesta manera els moviments laterals de la via tant en un sentit com en l’altre. 

 

 

 

2.1.6. Fase F 

 

Un cop l’estructura ha adquirit la resistència de càlcul, es procedeix a la 

translació mitjançant l’excavació sota les vies de manera acompassada amb el 

moviment. 

 

Per a la translació es col·locaran els cilindres hidràulics necessaris de 300 tones 

que aplicaran la càrrega pel desplaçament. Aquests cilindres hidràulics treballaran de 

manera horitzontal aplicant la força sobre una superfície de repartiment col·locada entre 

els cilindres hidràulics i l’estructura de manera que l’esforç es distribueixi 

uniformement al llarg de tota la superfície de l’estructura. 
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Com s’ha esmentat anteriorment, a la primera fase de la translació, és necessari 

disposar del mur transversal que suporti i aguanti la reacció per poder aconseguir el 

moviment de la estructura. Els cilindres hidràulics es col·locaran entre el mur i l’obra de 

fàbrica i s’aplicarà la força. A mesura que es produeix el lliscament, es col·locaran 

bigues metàl·liques tombades i perpendiculars als cilindres hidràulics amb un cantell de 

500 mm (coincident amb la carrera del cilindre hidràulic), que servirà per suportar la 

reacció i així successivament fins a finalitzar el desplaçament. 

 

Per evitar que l’entramat de bigues es comporti com un mecanisme i puguin 

aixecar-se, cada tres o quatre, aquestes s’uniran a la solera de lliscament. 
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Per poder dur a terme el necessari trànsit de les màquines que realitzen 

l’excavació, per sobre dels cilindres hidràulics i les bigues metàl·liques, es col·locaran 

xapes metàl·liques recolzades a la llosa inferior de l’estructura i les bigues 

d’avançament. 

 

El sistema de fixació de via consisteix en una sèrie de bigues metàl·liques tipus 

HEB-280 disposades sota els carrils i entre travesses. Aquestes bigues poden recolzar en 

dos d’estreps de formigó construïts “in situ” i situats a 3,50 i 1,35m a banda i banda dels 

carrils de via. El conjunt descrit no descansa directament sobre el forjat superior del 

calaix sinó sobre un sistema de perfils i corrons solidaris amb el calaix, de manera que 

permeten el lliscament de l’estructura per sota la via. El sistema de sosteniment de via 

permet corregir possibles moviments verticals dels carrils per mitjà d’un sistema 

hidràulic solidari amb la via. 
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2.1.7. Fase G 

 

Quan s’arriba al final del desplaçament es retiren els perfils i es procedeix a 

l’abocament del balast necessari sobre a la llosa superior. 

Així mateix es batonarà i perfilarà la via en la longitud que hagi resultat afectada 

per les obres. 

 

 

2.1.8. Fase H 

 

Un cop hem realitzat les operacions anteriors, es procedirà a revisar la zona 

d’interacció estructura-terraplè per controlar que aquesta zona es trobi ben 

compactada i emplenat el possible forat que pugui quedar entre l’estructura i les 

terres. 
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Finalitzat això, l’obra està llesta per a la circulació dels trens, que es la 

finalitat de tota l’operació. 

 

2.2. EXECUCIÓ DEL VIAL I ELEMENTS DE DRENATGE 

 

El procediment d’execució del nou vial definit en el projecte i de tots els 

elements de drenatge necessaris, serà el següent: 

 

 

2.2.1. Moviment de terres 

El major volum de terres serà d’excavació. El pendent escollit per tots els 

talussos es 1H:1V. 

 

2.2.2. Estesa de capes granulars 

Un cop compactada l’esplanada es procedirà a l’extensió de 25 cm de tot-ú 

artificial. El gruix augmenta a l’entorn del calaix, ja que s’ha de reomplir l’excavació 

del mur de reacció i dels pous de recollida d’aigües. Aquesta capa s’estendrà en una 

única tongada amb motonivelladora o amb estenedora. La compactació es realitzarà 

amb compactadors de pneumàtics i/o corrons vibratoris i continuarà fins assolir la 

densitat requerida al Plec de Condicions. 

 

2.2.3. Cuneta longitudinal, rases i tubs per a drenatge 

A continuació s’executarà una cuneta longitudinal revestida de formigó. Serà 

una cuneta superficial triangular de formigó transitable de tipus TTR-10 d’0,90 metres 

d’amplada i 0,15 m de fondària. Es col·locarà a l’exterior de la calçada, a totes dues 

bandes.  
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S’hauran d’executar les arquetes que recullen les aigües de les cunetes i els pous 

de registre. Es realitzarà la canalització dels tubs de PVC de 0,40 m diàmetre i també 

l’excavació de la rasa per a la col·locació del tub de formigó de 0,80 m. 

 

 

2.2.4. Estesa i compactació de la capa de rodadura 

En tota la longitud del vial s’estendrà sobre la capa de tot-ú artificial la mescla 

bituminosa. Tal com s’indica a l’Annex 6. Ferms i paviments s’estendrà una capa de 5 

cm de gruix de mescla bituminosa en calent tipus S-12 amb granulat granític, que 

funcionarà com a capa de rodadura. 

 

La mescla es fabricarà d’acord amb la fórmula de treball, es transportarà al punt 

d’utilització mitjançant camions de caixa llisa i estanca i es prepararà la superfície que 

rebrà la mescla. 

 

L’extensió de la mescla bituminosa es farà per bandes de la major longitud 

possible i amb una amplada adequada pels mitjans disponibles. L’estenedora treballarà 

de manera continuada, sense parades ni canvis de ritme; en tot cas la seva velocitat no 

ha de sobrepassar els 5m/min. 

 

Per a la compactació s’utilitzaran compactadors de corrons metàl·lics de tal 

manera que s’aconsegueixi una compacitat adequada i homogènia de la mescla en tot el 

seu gruix. 

 

2.2.5. Cuneta de guarda 

Les capçaleres del talús aigües amunt es protegiran amb una cuneta de guarda 

revestida de formigó, de secció trapezoïdal, d’1,50 metres d’amplada i 0,5 de fondària. 

 

Es projecten 4 cunetes de guarda, al costat est del vial d’accès al pas inferior i al 

costat nord dels camins sud i nord. La descripció completa es troba a l’annex 5 

d’hidrologia i drenatge.  
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2.2.6. Senyalització vial 

En el cas del projecte en estudi només cal fer referència a la senyalització 

horitzontal, destinada a informar, regular i ordenar el trànsit. 

 

La senyalització en la seva forma, color i dimensions, s’ajustarà a la normativa 

preceptiva i al Plec de Condicions. 

La senyalització horitzontal inclourà les següents operacions: 

Replanteig i premarcatge. 

Neteja de les superfícies a pintar. 

Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 

Protecció de les marques vials. 

 

A més, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen totes les operacions 

necessàries per acabar l’obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 

definides als documents del Projecte, com la neteja i retirada d’elements auxiliars i 

restes d’obra. 

 

2.3. SUPRESSIÓ PASSOS A NIVELL EXISTENTS  

Un cop s’hagi executat completament el pas inferior i el vial –amb els seus 

elements de drenatge- ja tenim una via d’accés als camps acabada que ens permetrà 

procedir a la supressió dels passos a nivell existents i que en definitiva és la fi del 

projecte. 

 

Aquesta supressió inclourà les següents operacions: 

 

Retirada de travesses de fusta que marquen el pas a nivell. Es desmuntaran i es 

transportaran a magatzem o a abocador. 

 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit 

existent i de pals d’indicació de pas a nivell. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

D’acord amb el que es disposa l’article 69 del Reglament de Contractacions de 

l’Estat, en aquest annex corresponent al Pla d’Obres es troben reflectits els terminis 

parcials per a la realització de les principals unitats d’obra per la construcció de les 

actuacions projectades dins del projecte “Supressió i reordenació d’un pas a nivell a la 

línea R3 a Gurb”. 

 

S’han realitzat el pla d’obres incloent totes les actuacions previstes en el 

projecte. També s’ha tingut en compte que els dos passos a nivell existents són els únics 

punts d’accés als camps de manera que no es procedirà a la retirada de les travesses i a 

la supressió del passos fins que no tinguin la via alternativa –vial i pas inferior- 

totalment acabada. 

 

Així doncs, tal i com és pot veure al pla d’obres adjuntats a continuació, el 

termini previst per a l’execució de les obres per la realització del nou vial, del nou pas 

inferior i de supressió dels passos a nivell existents és de 13 setmanes. 

 

2. PLA D’OBRES 

 

S’adjunta a continuació el pla d’obres, realitzat amb Microsoft Project.  

  



 
 

 

 



Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Pas inferior 86 días mar 

01/03/11

mar 

28/06/11

2 Calaix Empentat 45 días mar 

01/03/11

lun 

02/05/11

3 Tancament perímetre obra i 

adequació accessos

7 días mar 

01/03/11

mié 

09/03/11

4 Desbrossa zona d'obra 5 días mar 

01/03/11

lun 

07/03/11

5 Replanteig mur de reacció i 

solera de lliscament

1 día mar 

08/03/11

mar 

08/03/11

6 Excavacions 15 días mar 

01/03/11

lun 

21/03/11

7 Execució de solera, mur de 

reacció i murets guia

3 días mar 

22/03/11

jue 

24/03/11

8 Execució obra de fàbrica 4 días vie 

25/03/11

mié 

30/03/11

9 Elements de sustentació de la 

via

1 día jue 

31/03/11

jue 

31/03/11

10 Translació de l'estructura 

(empenta)

20 días vie 

01/04/11

jue 

28/04/11

11 Retirada de perfils i 

abocament de balast

1 día vie 

29/04/11

vie 

29/04/11

12 Revisió zona interacció 

estructura-terraplè

1 día lun 

02/05/11

lun 

02/05/11

13 Execuxió del vial i elements de 

drenatge

39 días mar 

03/05/11

vie 

24/06/11

14 Moviment de terres 15 días mar 

03/05/11

lun 

23/05/11

15 Estesa capes granulars 2 días mar 

24/05/11

mié 

25/05/11

16 Execució pous de registre del 

drenatge

7 días jue 

26/05/11

vie 

03/06/11

17 Cuneta longitudinal, rases i 

tubs per a drenatge

6 días lun 

06/06/11

lun 

13/06/11

18 Estesa i compactació de la 

capa de rodadura

5 días mar 

14/06/11

lun 

20/06/11

19 Cuneta de guarda 3 días mar 

21/06/11

jue 

23/06/11

20 Senyalització vial 1 día vie 

24/06/11

vie 

24/06/11

21 Supressió passos a nivell 2 días lun 

27/06/11

mar 

28/06/11

22 Retirada de travesses, 

desmuntage de senyals 

verticals i tancament de via

1 día lun 

27/06/11

lun 

27/06/11

23 Col·locació de mur de 

tancament a banda i banda de 

la via

1 día mar 

28/06/11

mar 

28/06/11

24/06

01 febrero 01 marzo 01 abril 01 mayo 01 junio
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,40h Robot sobre orugues tipus ENZEEVE BROKK proveït de
martell hidràulic o similar, per a excavacions de bases de
rases i pous

C110N035

 €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

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €126,44h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002

 €37,17h 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

 €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

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €12,19h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €50,78h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010

 €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

 €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
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €87,42h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20QU

 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003

 €3,56h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €4,99h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
betum asfàltic

CZ1UU002
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €22,03m3 Sorra de pedrera de pedra calcària, per a formigonsB031U000

 €12,86m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

B032U010

 €12,37m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

B032U100

 €23,76m3 Grava de pedrera de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B033U010

 €22,15m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

B033U030

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

B03DU103

 €12,92m3 Pedra per emmacat de 30 cmB0441433

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €0,75kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negreB055U210

 €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

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €79,64m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U440

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €0,69kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentB09412C0

 €1,63kg Filferro acer galvanitzatB0A12U00

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,62kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €20,64cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11

 €7,01m3 Amortització de cindri metàl�licaB0DFU001

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €6,86m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

B71190R0

 €0,99m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

B7B1U002

 €7,47m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
per a junt de dilatació interior

B7J1U003

 €2,19kg Massilla asfàltica d´aplicació en calentB7J5U0R0

 €1,28kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €21,42t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U612

 €2,77m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

BBP1U001

 €8,42u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl�lica, inclòs part proporcional d'angle

BBPZU001

 €3,39m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU110

 €25,65m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cmBD75U080

 €39,28u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U002

 €66,89u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €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

 €30,67u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària,
per a pou de registre

BDD1U014

 €27,06u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

BDD1U022

 €68,97u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €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

 €112,55u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU004

 €5,41u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €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
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,02m3 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

G222U103 Rend.: 31,300

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31624/R 23,290000,425A0112000 =xCap de collah

0,60799/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,92423 0,92423
Maquinària:

0,87065/R 72,670000,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,87029/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

4,92364/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 7,66458 7,66458

COST DIRECTE 8,58881

0,429445,00%DESPESES INDIRECTES

9,01825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,84m2 emmacat de pedra format per una base de formigó de 10 cm
de gruix i una capa de pedra de 15 cm de gruix, totalment
col�locat

GDZA0001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah

7,25670/R 21,990000,330A0121000 =xOficial 1ah

6,27990/R 19,030000,330A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,86560 15,86560
Maquinària:

0,14115/R 47,050000,003C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,58860/R 39,240000,015C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,26226/R 87,420000,003C17A20QU =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh

Subtotal... 0,99201 0,99201
Materials:

0,027271,010000,027B0111000 =xAiguam3

1,4319522,030000,065B031U000 =xSorra de pedrera de pedra calcària, per a formigonsm3

3,0888023,760000,130B033U010 =xGrava de pedrera de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, per a formigons

m3

3,8760012,920000,300B0441433 =xPedra per emmacat de 30 cmm3

3,1418480,560000,039B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

Subtotal... 11,56586 11,56586

COST DIRECTE 28,42347

1,421175,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

29,84464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,65m3 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.: 2,500P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,86320/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

9,51500/R 19,030001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,57720 13,57720
Maquinària:

29,06800/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

7,54000/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,33300/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

2,05480/R 51,370000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,37500/R 3,750000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 40,37080 40,37080

COST DIRECTE 53,94800

2,697405,00%DESPESES INDIRECTES

56,64540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78m3 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.: 68,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06953/R 23,290000,203A0112000 =xCap de collah

0,27929/R 19,030000,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,34882 0,34882
Maquinària:

0,78607/R 53,560000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,51315/R 51,370002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,29922 2,29922

COST DIRECTE 2,64804

0,132405,00%DESPESES INDIRECTES

2,78044COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,98m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U119 Rend.: 86,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11130/R 23,290000,411A0112000 =xCap de collah

0,34298/R 19,030001,550A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,45428 0,45428
Maquinària:

1,30975/R 72,670001,550C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,71721/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

1,66343/R 159,660000,896C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

2,45494/R 84,450002,500C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 7,14533 7,14533

COST DIRECTE 7,59961

0,379985,00%DESPESES INDIRECTES

7,97959COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,00m3 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

G222N109 Rend.: 13,900P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54455/R 23,290000,325A0112000 =xCap de collah

1,36906/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,91361 1,91361
Maquinària:

2,08921/R 48,400000,600C110N035 =xRobot sobre orugues tipus ENZEEVE BROKK proveït de
martell hidràulic o similar, per a excavacions de bases de
rases i pous

h

7,98324/R 72,670001,527C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

2,52691/R 58,540000,600C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

7,39137/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 19,99073 19,99073

COST DIRECTE 21,90434

1,095225,00%DESPESES INDIRECTES

22,99956COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,32m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1.5 m d'amplària,
amb mitjans mecànics i compactació del 95 % pm

G2242311 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31714/R 18,390000,126A0140000 =xManobreh

1,67464/R 19,030000,088A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,99178 3,99178
Maquinària:

1,07272/R 12,190000,088C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 1,07272 1,07272

COST DIRECTE 5,06450

0,253235,00%DESPESES INDIRECTES

5,31773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,45m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 160,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02882/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11977/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14859 0,14859
Maquinària:

0,44711/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,18315/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,43213/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,12378/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,18617 1,18617
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,38526

0,069265,00%DESPESES INDIRECTES

1,45452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,66m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

G227U110 Rend.: 140,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,04242/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah

0,13201/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17443 0,17443
Maquinària:

0,50997/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,20931/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,49288/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,14146/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,35362 1,35362
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

m3

Subtotal... 5,76250 5,76250

COST DIRECTE 7,29055

0,364535,00%DESPESES INDIRECTES

7,65508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,63m3 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- 8

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:

1,52448/R 58,540000,500C131U028 =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... 2,40266 2,40266
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,51850 0,51850

COST DIRECTE 4,41380

0,220695,00%DESPESES INDIRECTES

4,63449COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,21m3 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- 9

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

14,8440012,370001,200B032U100 =xMaterial granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 14,89450 14,89450

COST DIRECTE 20,20366

1,010185,00%DESPESES INDIRECTES

21,21384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
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

G22DU030 Rend.: 170,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06754/R 23,290000,493A0112000 =xCap de collah

0,38702/R 21,990002,992A012U002 =xOficial 1a llenyataireh

0,33493/R 19,030002,992A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,78949 0,78949
Maquinària:

0,07998/R 66,650000,204C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,07025/R 58,540000,204C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,08525/R 71,040000,204C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,24196/R 41,010001,003C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,04488/R 2,550002,992C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 0,52232 0,52232
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COST DIRECTE 1,31181

0,065595,00%DESPESES INDIRECTES

1,37740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,96m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de
formigó sota via fèrria pel procediment d'empenta
oleodinàmica, amb mitjans mecànics i manuals, incloses
parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

G22GU003 Rend.: 28,500P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40860/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

1,33544/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,74404 1,74404
Maquinària:

0,66140/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,30421/R 37,170001,000C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

h

2,27158/R 64,740001,000C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

5,40737/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 9,64456 9,64456

COST DIRECTE 11,38860

0,569435,00%DESPESES INDIRECTES

11,95803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,29m2 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- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11645/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,43980/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,39060/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

0,73560/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,68245 1,68245
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
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COST DIRECTE 8,84870

0,442445,00%DESPESES INDIRECTES

9,29114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,36m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col�locació i
vibrat

G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36391/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,37438/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,22063/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

2,29875/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,25767 5,25767
Maquinària:

0,24375/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,10352/R 101,070000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

1,08000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,42727 3,42727
Materials:

71,6625068,250001,050B060U110 =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... 71,66250 71,66250

COST DIRECTE 80,34744

4,017375,00%DESPESES INDIRECTES

84,36481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,59m3 Formigó HM-20 per a pericó recollida aigua cunetesG450N040 Rend.: 23,400P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99530/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,87949/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,66923/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

1,57179/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,11581 6,11581
Maquinària:

0,20000/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,59154/R 101,070000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,88615/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
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Subtotal... 3,67769 3,67769
Materials:

76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 76,48200 76,48200

COST DIRECTE 86,27550

4,313785,00%DESPESES INDIRECTES

90,58928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,53m3 Formigó HM-15 per a encofrat perdut en canalitzacions de
PVC

G450N110 Rend.: 23,400P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99530/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,87949/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,66923/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

1,57179/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,11581 6,11581
Maquinària:

0,20000/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,59154/R 101,070000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,88615/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,67769 3,67769
Materials:

71,6625068,250001,050B060U110 =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... 71,66250 71,66250

COST DIRECTE 81,45600

4,072805,00%DESPESES INDIRECTES

85,52880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,09m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U050 Rend.: 23,400P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99530/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,87949/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,66923/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

1,57179/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,11581 6,11581
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Maquinària:

0,20000/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,59154/R 101,070000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,88615/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,67769 3,67769
Materials:

83,6220079,640001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 83,62200 83,62200

COST DIRECTE 93,41550

4,670785,00%DESPESES INDIRECTES

98,08628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,01m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat

G450U060 Rend.: 24,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97042/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,74875/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,62750/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

1,53250/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,87917 6,87917
Maquinària:

0,39000/R 1,950004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

5,05350/R 101,070001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,34250/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,86400/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 6,65000 6,65000
Materials:

83,6220079,640001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 83,62200 83,62200

COST DIRECTE 97,15117

4,857565,00%DESPESES INDIRECTES

102,00873COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.000,00U Prova de càrrega del calaix col�locat al seu emplaçament
definitiu per mitjà d'empenta oleodinàmica, consistent en
aturada d'unitat de FGC a la vertical de la part de calaix
empentada.

G451U060 Rend.: 1,000P- 18
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 €1,19kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02096/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah

0,21770/R 21,990002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,19335/R 19,530002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,43201 0,43201
Maquinària:

0,02920/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00555/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00598/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,04073 0,04073
Materials:

0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 1,13504

0,056755,00%DESPESES INDIRECTES

1,19179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,23m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 8,750P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66171/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

10,05257/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,69600/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth

6,30514/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,71542 25,71542
Maquinària:

1,24754/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,78286/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,03040 2,03040
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

1,260001,260001,000B0D7UC02 =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... 3,89945 3,89945
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COST DIRECTE 31,64527

1,582265,00%DESPESES INDIRECTES

33,22753COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,96m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,100P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,87531/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

10,85926/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

7,23333/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth

6,81111/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,77901 27,77901
Maquinària:

1,34765/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,84568/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,19333 2,19333
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

3,540003,540001,000B0D7UC11 =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... 6,17945 6,17945

COST DIRECTE 36,15179

1,807595,00%DESPESES INDIRECTES

37,95938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,08m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

G4DEU010 Rend.: 60,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38894/R 23,290001,002A0112000 =xCap de collah

1,46673/R 21,990004,002A0121000 =xOficial 1ah

0,97650/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth

0,63370/R 19,030001,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,46587 3,46587
Maquinària:

0,08673/R 41,300000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,45301/R 54,580000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,53974 0,53974
Materials:

0,4243812,860000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

m3

0,064500,430000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

7,010007,010001,000B0DFU001 =xAmortització de cindri metàl�licam3

Subtotal... 7,49888 7,49888

COST DIRECTE 11,50449

0,575225,00%DESPESES INDIRECTES

12,07971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,24m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada

G711U010 Rend.: 22,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52932/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

1,99909/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,77545/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,30386 4,30386
Maquinària:

0,45364/R 4,990002,000CZ1UU002 =xEquip de maquinària especial per a fixació de làmina de
betum asfàltic

h

Subtotal... 0,45364 0,45364
Materials:

0,225000,750000,300B055U210 =xEmulsió bituminosa tipus ED, de color negrekg

1,380000,690002,000B09412C0 =xOxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentkg

7,203006,860001,050B71190R0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

m2

Subtotal... 8,80800 8,80800

COST DIRECTE 13,56550

0,678285,00%DESPESES INDIRECTES

14,24378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,57m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

G781U010 Rend.: 25,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18632/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,52240/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
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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

0,122345,00%DESPESES INDIRECTES

2,56906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,97m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de
200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

G7J1U003 Rend.: 13,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35831/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,69154/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,50231/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,55216 3,55216
Materials:

7,843507,470001,050B7J1U003 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, per
a junt de dilatació interior

m

Subtotal... 7,84350 7,84350

COST DIRECTE 11,39566

0,569785,00%DESPESES INDIRECTES

11,96544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,19m 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- 26

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

COST DIRECTE 2,08117

0,104065,00%DESPESES INDIRECTES
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2,18523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 27

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

0,999725,00%DESPESES INDIRECTES

20,99415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,89t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U612 Rend.: 110,000P- 28

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:

21,4200021,420001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 21,42000 21,42000
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COST DIRECTE 29,42147

1,471075,00%DESPESES INDIRECTES

30,89254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

18,937005,00%DESPESES INDIRECTES

397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,62m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 700,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,04386 0,04386
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,59446

0,029725,00%DESPESES INDIRECTES

0,62418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,68m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir

G9L1U020 Rend.: 10,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

4,39800/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

3,67800/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

5,70900/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 16,11400 16,11400
Maquinària:

7,58640/R 126,440000,600C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth

6,13312/R 59,200001,036C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

3,04680/R 50,780000,600C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th

0,61840/R 61,840000,100C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

4,59312/R 41,010001,120C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 21,97784 21,97784
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 56,83834

2,841925,00%DESPESES INDIRECTES

59,68026COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,32m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

GAR1U010 Rend.: 12,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,83250/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,30650/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

1,58583/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,11300 4,11300
Maquinària:

0,98021/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,65400/R 39,240000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,08125/R 1,950000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,36000/R 17,280000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 2,07546 2,07546
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

2,770002,770001,000BBP1U001 =xTanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

m

4,210008,420000,500BBPZU001 =xPal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl�lica, inclòs part proporcional d'angle

u

Subtotal... 9,35350 9,35350
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COST DIRECTE 15,54196

0,777105,00%DESPESES INDIRECTES

16,31906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 645,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03611/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,10228/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05901/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19740 0,19740
Maquinària:

0,01211/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,06738/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,06161/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,14110 0,14110
Materials:

0,384001,280000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,038400,640000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,42240 0,42240

COST DIRECTE 0,76090

0,038055,00%DESPESES INDIRECTES

0,79895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,51m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD57U010 Rend.: 27,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25878/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

1,62889/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,44667/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

0,70481/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,03915 4,03915
Maquinària:
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0,41800/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,39407/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,51056/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

0,75944/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,08207 3,08207
Materials:

13,6500068,250000,200B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,024861,130000,022B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,060501,210000,050B0A3UC10 =xClau acerkg

0,286810,430000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,252001,260000,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 14,31957 14,31957

COST DIRECTE 21,44079

1,072045,00%DESPESES INDIRECTES

22,51283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,17m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

GD5AU111 Rend.: 21,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,04714/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,17514 2,17514
Materials:

3,0712568,250000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,491703,390001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 6,56295 6,56295

COST DIRECTE 8,73809

0,436905,00%DESPESES INDIRECTES

9,17499COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,45m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols

GD5AU210 Rend.: 25,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18632/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,87960/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,52240/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,58832 2,58832
Maquinària:

1,65200/R 41,300001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,36240/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

Subtotal... 2,01440 2,01440
Materials:

4,4300022,150000,200B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

m3

3,0712568,250000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,980000,990002,000B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N

m2

3,491703,390001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 12,97295 12,97295

COST DIRECTE 17,57567

0,878785,00%DESPESES INDIRECTES

18,45445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,51m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U050 Rend.: 7,500P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18003/R 23,290000,380A0112000 =xCap de collah

4,54460/R 21,990001,550A0121000 =xOficial 1ah

7,86573/R 19,030003,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,59036 13,59036
Maquinària:

5,56133/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,28600/R 1,950001,100C1700006 =xVibrador intern de formigóh

1,26720/R 17,280000,550CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,11453 7,11453
Materials:
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59,9235068,250000,878B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,5399489,990000,006B071UC01 =xMorter M-80m3

26,9325025,650001,050BD75U080 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cmm

Subtotal... 87,39594 87,39594

COST DIRECTE 108,10083

5,405045,00%DESPESES INDIRECTES

113,50587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €375,93u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 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

GDD1U010 Rend.: 1,000P- 38

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:

14,59850/R 41,710000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

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... 25,18850 25,18850
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

3,1496589,990000,035B071UC01 =xMorter M-80m3

39,2800039,280001,000BDD1U002 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

27,0600027,060001,000BDD1U022 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 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

21,640005,410004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 244,97715 244,97715

COST DIRECTE 358,02815

17,901415,00%DESPESES INDIRECTES

375,92956COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €519,29u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 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

GDD1U012 Rend.: 0,750P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76333/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

58,64000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

50,74667/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 117,15000 117,15000
Maquinària:

19,46467/R 41,710000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

2,60000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

11,52000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 33,58467 33,58467
Materials:

79,1700068,250001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,4995089,990000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

66,8900066,890001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

68,9700068,970001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
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

21,640005,410004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 343,82950 343,82950

COST DIRECTE 494,56417

24,728215,00%DESPESES INDIRECTES

519,29238COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €915,37u 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- 40

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
Maquinària:

29,19700/R 41,710000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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

8,9990089,990000,100B071UC01 =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... 645,67900 645,67900

COST DIRECTE 871,78100

43,589055,00%DESPESES INDIRECTES

915,37005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,83m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de
100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

GDD1U112 Rend.: 3,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94083/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

14,66000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

12,68667/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,28750 29,28750
Maquinària:

10,42750/R 41,710000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,65000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,88000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 13,95750 13,95750
Materials:

30,7125068,250000,450B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,4995089,990000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

61,3400030,670002,000BDD1U014 =xAnell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 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

Subtotal... 112,78200 112,78200
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 156,02700

7,801355,00%DESPESES INDIRECTES

163,82835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €783,09u Broc per a tub de diàmetre 80 cm, inclòs excavació,
encofrat, formigó ha-25, formigó hm-15 de nivellació,
emmacat de pedra i replè, totalment col�locat i acabat,
segons plànols

GDD5V080 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah

Subtotal... 2,32900 2,32900
Partides d'obra:

13,742108,588811,600G222U103 =xExcavació 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

m3

24,776368,848702,800G3Z1U010 =xFormigó 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.

m2

301,1686397,151173,100G450U060 =xFormigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat

m3

59,022081,1350452,000G4B0U020 =xAcer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat

kg

259,4912131,645278,200G4D0U010 =xEncofrat i desencofrat pla en parament no vistm2

85,2704128,423473,000GDZA0001 =xemmacat de pedra format per una base de formigó de 10 cm
de gruix i una capa de pedra de 15 cm de gruix, totalment
col�locat

m2

Subtotal... 743,47079 743,47079

COST DIRECTE 745,79979

37,289995,00%DESPESES INDIRECTES

783,08978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,82u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa
dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col�locat

GDDZU012 Rend.: 2,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74675/R 23,290000,150A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

9,51500/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,25675 22,25675
Maquinària:
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4,17100/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,17100 4,17100
Materials:

1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

112,55000112,550001,000BDDZU004 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

u

Subtotal... 114,34980 114,34980

COST DIRECTE 140,77755

7,038885,00%DESPESES INDIRECTES

147,81643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,88m 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- 44

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

0,01316/R 3,560000,091C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,45752 0,45752
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 61,78920

3,089465,00%DESPESES INDIRECTES

64,87866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13.564,75pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra

PPA900SS Rend.: 1,000P- 45
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 €534,63m2 Superficie d'empenta per a calaix prefabricat a peu d'obra
incloent medis auxiliars i ajudes necessàries, totalment
acabat. Inclou pp cost energètic necessari per a dur a terme
totes les operacions que implica el procés, durant la
descàrrega i retirada dels equips així com durant la
translació de l'estructura.

TRVN001 Rend.: 1,000P- 46

 €24,08m Obertura de calaix en creuament de via de 0,30 m de
profunditat per a la col�locació de bigues pont, per a la
sustentació de la via entre travesses (4 metres en via simple)

TRVN002 Rend.: 1,000P- 47

 €137,41m Obertura de rases paral�leles a la via de 0,50 m d'ample i
0,40 metres de profunditat, per al recolzament de les bigues
pont, inclosa excavació, formigonat, abocamment, ferro i
encofrat totalment acabats

TRVN003 Rend.: 1,000P- 48

 €504,51u Col�locació i retirada de bigues pont entre travesses en via
simple

TRVN004 Rend.: 1,000P- 49

 €458,22u Construcció de daus de formigó per a recolzament de les
bigues de alineació, inclosa excavació, formigonat, placa
d'ancoratge i encofrat si fos necessari de dimensions 1x1x1
m.

TRVN005 Rend.: 1,000P- 50

 €1.050,92u Col�locació i retirada de biga d'alineació en via simpleTRVN006 Rend.: 1,000P- 51

 €67,09m Batonat, nivelació, alineació i perfilat de via (3 batonades)TRVN008 Rend.: 1,000P- 52

 €14.220,50u Transport del material, càrrega i descàrrega i instal�lació i
desintal�lació de maquinària d'empenta i elements
d'estintolament. Inclou pp de custòdia i vigilància d'equips
durant les obres.

TRVN009 Rend.: 1,000P- 53

 €31,55m3 Suministre de balast i abocament en viaTRVN012 Rend.: 1,000P- 54
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10.000,00pa Partida alçada a justificar pel Pla d'Atenció als CiutadansXPA10010

 €30.000,00pa Partida alçada a justificar per a imprevistos.XPA100IM

 €15.813,70pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC
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1. INTRODUCCIÓ  

 

El present annex té per objecte presentar la relació dels possibles serveis que de 

qualsevol forma es puguin veure afectats per l’execució del Projecte Constructiu: 

“Supressió i reordenació d’un pas a nivell a la línea R3 a Gurb”, i realitzar una valoració 

de les obres necessàries per a la reposició i/o trasllat dels serveis afectats. 

 

2. INFORMACIÓ DE SERVEIS  

 

Per a la redacció del present annex, s’hauria de demanar informació a les 

diferents companyies de serveis, a més de complementar aquesta informació amb visites 

de camp. Al ser un projecte de caire acadèmic situat en una zona rural, s’ha optat per 

reduir la recerca d’informació a la visita de camp.  

 

La inspecció visual de la zona ha permès localitzar una línea aèria d’electricitat / 

telefònica, situada al costat de la via del tren i paral·lela a ella. Els pals que sustenten la 

mencionada línea queden fora de la zona d’influència de l’obra, i la seva altura és 

suficient com per permetre el pas de la maquinària a utilitzar. D’aquesta manera, no es 

necessària cap actuació sobre aquesta línea.  

 

Respecte a possibles conduccions soterrades d’aigua o gas, s’ha estimat que no 

hi ha cap infraestructura d’aquest tipus dins de la zona d’obres.  

 

De totes maneres, es recomana posar-se en contacte amb les empreses 

subministradores dels serveis següents a la zona: 

 

- Telefonia 

- Electricitat 

- Aigua 

- Gas 
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Per tant, es conclou que amb les obres del present projecte no queda afectada cap 

xarxa de serveis, per la qual cosa la valoració dels serveis afectats per l’execució de les 

obres del projecte es de 0,00€. 
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. OBJECTE 

 

El present annex té per objecte la definició i valoració dels terrenys necessaris 

per a l’execució de les obres del projecte constructiu: “Supressió i reordenació d’un pas 

a nivell a la línea R3 a Gurb”. 

 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Els terrenys afectats en el present projecte, administrativament pertanyen al 

municipi de Gurb, a la comarca d’Osona. 

 

2. RECOPILACIÓ DE DADES I DOCUMENTACIÓ 

PRESENTADA 

 

En aquest annex d’expropiacions es recull la informació de propietats, la 

definició de les parcel·les a ocupar, els titulars i la valoració aproximada dels terrenys i 

béns afectats pel projecte i necessaris per executar les obres. 

 

La informació s’ha obtingut a partir de les dades oficials existents a la web 

oficial del cadastre del ministeri d’economia i hisenda de l’Estat Espanyol.  

 

En el Document nº2 de Plànols, s’inclou el plànol d’expropiacions. La relació de 

béns afectats, on figura la identificació de la parcel·la (núm. de polígon, de parcel·la i 

subparcel·la), la superfície d’afecció i el tipus de bé afectat, s’adjunten al final del 

present annex a la Taula de Béns Afectats. 
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3. CRITERIS  

3.1 CRITERIS D’EXPROPIACIÓ 

 

La zona a expropiar, consistirà en la superfície necessària per a la construcció 

del pas inferior, el seu drenatge per gravetat fins al torrent més proper, les instal·lacions 

permanents per una correcta explotació i la resta d’elements complementaris definits al 

projecte. 

 

La zona a expropiar, comprèn els terrenys previstos per la construcció del pas 

inferior, i pels vials que serveixen per donar accés a aquest pas, junt amb una franja de 

terreny a cada costat d’un metre, mesurada des de l’aresta exterior de l’explanació, que 

és la definida per la intersecció dels talussos de terraplè o de desmunt amb el terreny 

natural. 

 

Tan la franja d’expropiació com la d’ocupació temporal, queda estrictament 

definida en el plànol que es troba en el Document nº2 del Projecte. 

 

3.2 CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Els terrenys necessaris per a la construcció del pas inferior sota la via de Renfe i 

dels vials que serveixen per donar-hi accés, estan classificats com a zona rústica. 

Els valors del sòl utilitzats per la valoració de les expropiacions serà la següent: 

TIPUS DE SÒL PREU ( €/m2 ) 
SUPERFÍCIE A 
EXPROPIAR 

(m2 ) 
TOTAL (€) 

Conreu secà 1,5 7035,490 10.553,23 

Matollar 0,6 1613,747 968,25 

Pastures 0,9 2268,412 2.041,57 

Sotabosc 0,6 0 0 

    

TOTAL EXPROPIACIÓ  10.917,649 m2 13.563,05 € 
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Per calcular els valors del sòl d’ocupació temporal s’ha aplicat el 5,5% anual del 

preu d’expropiació, tenint en compte que la duració de l’obra és de 13 setmanes, la 

valoració de la superfície d’ocupació temporal resulta: 

 

TIPUS DE SÒL 
PREU ( 

€/m2/ anual ) 
Duració 

obres (anys) 

SUPERFÍCIE 
D’OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

(m2) 

TOTAL (€) 

Conreu secà 0,0825 0,25 3.988,091 82,25 

Matollar 0,033 0,25 1.038,901 8,57 

Pastures 0,0495 0,25 1.673,147 20,71 

Sotabosc 0,033 0,25 884,009 7,29 

     

TOTAL OCUPACIÓ 

TEMPORAL 
 

7.584,148 m2 

118,82 € 

 

 

La superfície total d’expropiació és 10.917,65 m2, i la d’ocupació temporal és 

7.584,15 m2 Coneixent les superfícies d’expropiació i la d’ocupació temporal, i aplicant 

els preus esmentats s’obté la valoració total per expropiacions i ocupació temporal de  

13.681,87 €. 

 

 

4. PLÀNOLS 

 

Als plànols representats en el Document Núm. 2 es troba representada la 

informació superposada obtinguda a partir de les dades oficials del Cadastre del 

ministeri de Foment. Per altra banda, també s’ha representat la banda d’expropiació 

necessària i els terrenys a ocupar temporalment per a l’execució de les obres 

projectades. 
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5. BÉNS AFECTATS 

A continuació es recull la taula de béns afectats: 

 

Datos del Bien Inmueble 

Referencia catastral 08099A008000240000AY  

Localización 

Polígono 8 Parcela 24 

SERRAT CONELLA. GURB (BARCELONA) 

Clase Rústico 

Uso Agrario 

 

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 
 

Localización 

Polígono 8 Parcela 24   

SERRAT CONELLA. GURB (BARCELONA)   

 

Superficie suelo 
 

19.884 m2 

Cultivos   

Subparcelas Clase de Cultivo 
Int. 

Productiva Superficie (m2) Sup. Expropiación Sup. Ocup. Temp. 

a MT Matorral 0 581 527,284 0 

b C- Labor o Labradio secano 2 19303 478,0754 0 

 

Datos del Bien Inmueble 

Referencia catastral 08099A008000230000AB 

Localización 

Polígono 8 Parcela 23 

SERRAT CONELLA. GURB (BARCELONA) 

Clase Rústico 

Uso Agrario 

 

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 
 

Localización 

Polígono 8 Parcela 23   

SERRAT CONELLA. GURB (BARCELONA)   

 

Superficie suelo 
 

17.661 m2   

Cultivos   

Subparcelas Clase de Cultivo Int. Productiva 
Superficie 
(m2) 

Sup. 
Expropiación 

Sup. Ocup. 
Temp. 

1 C- Labor o Labradio secano 2 15933 3605,9531 0 

2 MT Matorral 0 1728 664,3407 0 
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Datos del Bien Inmueble 

Referencia catastral 08099A011000260000AQ 

Localización 

Polígono 11 Parcela 26 

CONELLA PALAU. GURB (BARCELONA) 

Clase Rústico 

Uso Agrario 

 

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 
 

Localización 

Polígono 11 Parcela 26   

CONELLA PALAU. GURB (BARCELONA)   

Superficie suelo 50.805 m2   

 

Cultivos 
 

Subparcelas Clase de Cultivo Int. Productiva Superficie (m2) Sup. Expropiación 
Sup. Ocup. 
Temp. 

1 C- Labor o Labradio secano 3 29034 1283,402 0 

2 MT Matorral 0 1685 422,122 0 

3 C- Labor o Labradio secano 3 10099 302,4964 0 

4 E- Pastos 0 7262 975,2748 0 

5 C- Labor o Labradio secano 3 2725 0 0 

 

 

Datos del Bien Inmueble 

Referencia catastral 08099A007000010000AX 

Localización 

Polígono 7 Parcela 1 

CONELLA. GURB (BARCELONA) 

Clase Rústico 

Uso Agrario 

 

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 
 

Localización 

Polígono 7 Parcela 1   

CONELLA. GURB (BARCELONA)   

Superficie suelo 92.061 m2   

 

Cultivos 
 

Subparcelas Clase de Cultivo Int. Productiva Superficie (m2) Sup. Expropiación 
Sup. Ocup. 
Temp. 

1 C- Labor o Labradio secano 3 12044 723,7342 136,7631 

2 MB Monte bajo 0 3968 0 884,0092 

3 MB Monte bajo 0 6806 0 0 

4 C- Labor o Labradio secano 2 27170 0 664,0559 

5 C- Labor o Labradio secano 3 40275 0 0 

6 C- Labor o Labradio secano 3 458 0 0 

7 E- Pastos 0 1340 0 0 
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Datos del Bien Inmueble 

Referencia catastral 08099A008000220000AA 

Localización 

Polígono 8 Parcela 22 

SERRAT CONELLA. GURB (BARCELONA) 

Clase Rústico 

Uso Agrario 

 

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 
 

Localización 

Polígono 8 Parcela 22   

SERRAT CONELLA. GURB (BARCELONA)   

 

Superficie suelo 
 

62.677 m2   

Cultivos 

Subparcelas Clase de Cultivo Int. Productiva 
Superficie 
(m2) Sup. Expropiación 

Sup. Ocup. 
Temp. 

a I- Improductivo 0 338 0 0 

f E- Pastos 0 5221 0 0 

g E- Pastos 0 18669 1293,137 502,5517 

h I- Improductivo 0 1178 0 0 

i C- Labor o Labradio secano 3 35405 641,8284 0 

j MT Matorral 0 424 0 0 

 

Datos del Bien Inmueble 

Referencia catastral 08099A011000270000AP 

Localización Polígono 11 Parcela 27 

  CONELLA PALAU. GURB (BARCELONA) 

Clase Rústico 

Uso Agrario 

 

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 
 

  Polígono 11 Parcela 27         

Localización CONELLA PALAU. GURB (BARCELONA)       

 

Superficie suelo 
 

9.793 m2         

Cultivos           

Subparcelas Clase de Cultivo 
Intensidad 
Productiva 

Superficie 
(Ha) 

Sup. 
Expropiación 

Sup. Ocup. 
Temp. 

a 
C- Labor o Labradio 

secano 4 3487 0 0 

b E- Pastos 0 6306 0 606,7257 
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Datos del Bien Inmueble 

Referencia catastral 08099A008000040000AK 

Localización 

Polígono 8 Parcela 4 

CASETA DE LA FONTS. GURB (BARCELONA) 

Clase Rústico 

Uso Agrario 

 

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 
 

Localización Polígono 8 Parcela 4         

  CASETA DE LA FONTS. GURB (BARCELONA)     

Superficie suelo 13.532 m2         

 

Cultivos 
 

Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva 
Superficie 
(Ha) Sup. Expropiación Sup. Ocup. Temp. 

a C- Labor o Labradio secano 2 4621 0 0 

b MT Matorral 0 1177 0 0 

c C- Labor o Labradio secano 2 7734 0 2877,9962 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

 
El present estudi de seguretat i salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per a 

fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 

treballs d’execució de les obres del Projecte “Supressió de dos passos a nivell a la línea 

R3 a Gurb”, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 

i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 

els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 

preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 

propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 

obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 

l’Autoritat Laboral. 

 

2. DADES DEL PROJECTE 

2.1. Tipologia de l'obra 

 
Supressió de Passos a Nivell de la línia R3 de Renfe (tram Vic - Puigcerdà). 

 

2.2. Estructures 

A continuació es llisten les estructures de cada una de les actuacions incloses en el 

present projecte: 

 

Pas inferior:  

Es tracta d’un pas inferior de nova construcció amb tipologia de marc de formigó armat 

de 8 m d’amplada, gàlib vertical lliure variable entre 5,5 i 6,25 m d’alçada i cantells de 
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0,60 m per la solera, i murs i de 0,65 m pel dintell. Es disposen aletes de contenció de 

terres amb tipologia de mur d’alçat de secció constant  i sabata amb puntera i taló. 

 

La construcció d’aquest calaix es farà mitjançant la tècnica de calaix empentat segons el 

mètode “COMPLET” d’Opema, o similar. 

 

2.3. Situació 

 
Emplaçament      : Serrat de la Comella 
Població              : Gurb 

 
 

2.4. Comunicacions 

 
Carretera              : C-17, B-522 
Ferrocarril  : Línia R3 Barcelona – Vic – Puigcerdà de Renfe. 

 
 

2.5. Pressupost d'execució material del projecte 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 
és de 13.564,75 €. 
 

2.6. Termini d'execució 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 13 setmanes. 
 

2.7. Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 
 

3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  

3.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
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d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament 

provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 

projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 

però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit 

normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 

projectista i comprovació de l’instal·lador. 

 

3.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 

resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 

3.3. Instal·lació de sanejament 

 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 
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3.4. Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 

m del sòl. 

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 

major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés.  

 
 

4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  

 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de lavabos, dutxes, vestuaris i menjador. 

També haurà d’haver-hi un armari farmaciola degudament dotat.  

 

5. ÀREES AUXILIARS  

5.1. Zones d'apilament. Magatzems 

 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 

materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 

més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 

mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS  

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 

resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 

fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

 

7. CONDICIONS DE L'ENTORN  

 
Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 

tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 

l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 

vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 

de l’àmbit d’ocupació de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
 

8. UNITATS CONSTRUCTIVES  

 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES  
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 
- MURS GUIA ) 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES  
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS  
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS  
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS  
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZA CIONS 
ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
 

9. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)  

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 

Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 

integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de 
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tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora 

de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 

dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

 

10. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)  

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 

major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el 

que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

 

11. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDI VIDUAL 

(EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 

portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
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derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 

d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 

signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 

els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 

tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 

de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 

produeixi, raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

12. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han 

assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-

ho pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen 
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la Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia 

dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 

 

L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 

circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 

destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi 

ambient i la persona. 

 

13. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA  

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 

cal, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 

determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de Gurb. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 

amb claredat i per a cadascuna de les diferents fases de l’obra, els àmbits de treball i els 

àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 

definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 

fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal, als 

Bombers i a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 

de protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

13.1. Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 

de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats 

en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

13.2. Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 

una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 

documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 
Barcelona, Febrer 2011 

L’autor del projecte: 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

ESPECÍFIC DE L’EMPENTA OLEODINÀMICA 

PAS INFERIOR A LA LÍNEA R3 A GURB 

 

DADES D’INTERÈS PER LA SEGURETAT I SALUT 

DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA. 

Tipus d’Obra: OBRA CIVIL 

Descripció del tipus d’Obra: PAS INFERIOR SOTA VIA PER 

EMPLAÇAMENT OLEODINÀMIC. 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC EN EL QUAL ES  REALITZARÀ L’OBR A.  

Direcció: Línea R3 de Renfe (Barcelona – Vic – Puigcerdà), al terme municipal 

de Gurb. 

 

INTERFERÈNCIES AMB SERVEIS. 

Les interferències amb tot tipus de serveis són causa freqüent d’accidents, per 

això es considera molt important detectar la seva existència i localització, amb la fi de 

poder avaluar i delimitar clarament els diversos riscos. Les interferències detectades 

són:  

� Circulació de trens 

 

FASES / ACTIVITATS PREVISTES EN L’OBRA. 

• Translació  de l’estructura sota via. 

• Translació de la estructura. 

 

MAQUINÀRIA PREVISTA PER LA REALITZACIÓ DE L’OBRA . 

• Central de Empenta Hidràulica. 

 

MEDIS AUXILIARS PREVISTOS PER LA REALITZACIÓ DE L’O BRA. 

• Mòduls d’Escala 
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MEDIS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA A UTILITZAR EN L’OBR A. 

 

Existeixen una sèrie de dificultats que es plantegen en l’execució de l’obra. Amb 

aquest problema i l’anàlisi dels riscos laborals realitzats, s’opta per la utilització del 

següent mitjans de protecció col·lectiva. 

• Baranes tubulars sobre peus drets per clavar al perímetre dels forjats o lloses. 

• Cordes auxiliars, guia segura de càrregues suspeses a ganxo de grua. 

• Sistema de xarxes horitzontals para forats horitzontals. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL A UTILITZAR EN L’OBR A. 

 

Com a conseqüència dels anàlisis de riscos laborals, existeixen alguns d’ells que 

no han pogut resoldre’s amb al instal·lació de protecció col·lectiva, per tan, s’ha optat 

per la utilització del següents equips de protecció individual. 

 

• Botes de seguritat de PVC – de mitja canya – amb plantilla contra els objectes 

punxants. 

• Cascs de seguritat. 

• Armilla reflectant. 

• Ulleres de seguretat contra projeccions i impactes. 

• Guants de cuir. 

• Guants aïllants de l’electricitat. 

• Roba de treball. 
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IDENTIFICACIÓ I ANÀLISIS INICIAL DELS 

RISCOS LABORALS 

 

 

ANÁLISIS INICIAL DELS RISCOS LABORALS 

CLASSIFICATS PER FASES / ACTIVITATS. 

 

NORMES DE SEGURETAT I SALUT 

Contractista: ------- Obra: Pas Sota el Ferrocarril a Gurb 

Data de realizació: Març 2011 Direcció de l’Obra: Línea R3 de Renfe. Terme 

Municipal de Gurb (Barcelona). 

FASE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

TRANSLACIÓ DE L’ESTRUCTURA SOTA LA VIA 

Activitat: Translació de l’Estructura 

RISCOS CAUSES 

Atrapament per caiguda / esfondrament Possibilitat d’esfondrament del front de 

l’excavació ocasionat per la falta de consistència 

del terreny i/o la irrupció d’aigua. 

 

Atrapament per o entre objectes Durant les maniobres d’ hissat dels 

elements metàl·lics utilitzats per transmetre les 

sol·licitacions al mur de reacció, es poden produir 

lliscaments dels punts d’ancoratge de l’eslinga. 

Atrapament por bolcada de màquines o 

vehicles 

Les rampes d’accés dels vehicles poden 

tenir pendents excessives pel tipus de maquinaria 

que s’utilitzarà en l’excavació. Camins inadequats 

per a la circulació de la maquinària dins de l’obra. 

Atropellaments, col·lisions, bolcades No separació entre els accessos destinats a 

vehicles i els destinats al personal. 

Circulació de tren en les proximitats dels 

talls. 

Presència de treballadors en zona 

d’influència de maquinària. 



ANNEX 13 – Seguretat i Salut. Memòria / 16 
 

Caiguda de persones a diferent nivell Accessos insegurs o inadequats des de la 

plataforma de desplaçament a la part superior de 

l’estructura. 

Treballs de manteniment i/o comprovació 

dels recolzaments lliscants durant els quals es 

poden produir caigudes des de la part de 

l’estructura. 

Contactes elèctrics indirectes Possibles defectes d’aïllament que poden 

causar accidentalment baixa tensió  en les masses 

dels grups electrògens.  

Exposició a soroll excessiu Treballs pròxims a maquinària sorollosa. 

Exposició a substàncies nocives o 

tòxiques 

Inhalació dels gasos produïts pels motors 

de la maquinària.  

Lesions o cops/talls per objectes o eines “Efecto Látigo” produït al trencar-se el 

conducte que uneix l’equip oleodinàmic amb els 

gats a causa d’”atoraments” o sobrepressions. 
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NORMES DE SEGURETAT I SALUT 

Contractista: ----- Obra: Pas Sota el Ferrocarril a Gurb 

Data de realizació: Març 2011 Direcció de l’Obra: Línea R3 de Renfe. Terme 

Municipal de Gurb (Barcelona). 

FASE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

TRANSLACIÓ DE L’ESTRUCTURA SOTA LA VIA 

Activitat: Translació de l’Estructura 

EQUIPS DE PROTECCIÓ 

COL·LECTIVA 

EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL 

Baranes tubulars sobre peus drets per 

clavar al perímetre de forjats o lloses.  

Baranes tubulars sobre peus drets per 

clavar en terrenys.  

Cordes auxiliars, guia segura de càrregues 

sospeses en ganxo de grua. 

Sistema de xarxes horitzontals per buits 

horitzontals. 

Botes de seguritat de PVC – de mitja 

canya- amb plantilla contra objectes punxants. 

Casc de seguretat. 

Armilla reflectant d’alta visibilitat. 

Guants de cuir. 

Roba de treball. 

MESURES PREVENTIVES 

Abans de començar a treballar amb un grup electrogen, aquest haurà de tenir muntada la presa de 

terra per mitjà de piques clavades al terreny i es revisarà el disjuntor diferencial. 

Quan es vagin a elevar càrregues, els ganxos o punts de fixació de l’eslinga no permetran el 

lliscament de la mateixa disposant els punts d’ancoratge convenientment en relació amb el centre de 

gravetat. 

S’haurà de prevenir vies segures per l’accés de la maquinària front l’excavació, així mateix quan 

les planxes siguin molt lliscants s’impregnaran amb guix per augmentar la seva adherència.   

L’equip oleodinàmic haurà de disposar d’un mecanisme automàtic de control de la bomba que la 

paralitzi al arribar a un grau d’increment de la pressió determinat. 

Igualment es vigilaran els afegitons per tal que aquests es trobin en bones condicions i quan no 

sigui així, es canviaran immediatament. 

En los buits que existeixin en la part superior de l’estructura es col·locaran xarxes horitzontals de 

protecció. 

La maquinària haurà d’estar proveïda d’una estructura anti-bolcatge (arc de seguretat).  

La maquinària haurà d’estar proveïda de dispositius òptics i acústics sincronitzats amb la marxa 

enrera per tal que serveixen d’avís quan es vagi a realitzar aquesta maniobra. 

Les vies d’accés de màquines i les de la resta de personal han de ser totalment diferenciades. 

Aquestes vies es senyalitzaran convenientment segons lo establer en el R.D. 485/1997 “Senyalització” i 
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es procedirà regularment al seu control i manteniment. 

Els cables han d’estar en bones condicions i seguir un manteniment adequat. 

Els grups electrògens i oleodinàmics hauran de disposar dels dispositius adequats per limitar la 

generació i propagació de soroll als límits màxims establerts en la Llei 37/2003, de 17 de Novembre sobre 

el Soroll. 

Mai es traspassarà la zona de perill senyalitzada mitjançant un cordó d’abalisament i s’ha de 

complir en tot moment les normes sobre la seguretat en el treball. 

Per a la protecció dels buits originats per l’excavació front l’avanç de l’estructura, es col·locaran 

xarxes horitzontals de protecció, subjectes mitjançant mosquetons a cables fixadors disposats en els 

laterals de les bigues de subjecció de la via. 

Es col·locaran sempre, les eslingues en els forats de la biga i en les zones on trobem les carteles 

de la mateixa, per evitar d’aquesta forma possibles desplaçaments. 

S’evitarà la formació de viseres en la part superior del talús de l’excavació, per això s’utilitzarà 

la maquinària adequada de tal forma que el braç de l’excavació de la mateixa sigui superior a l’altura del 

talús, així mateix es prohibirà el pas de personal entre el talús i l’estructura. 

Es prohibirà la presència de treballadors per sota de la trajectòria de les càrregues sospeses 

durant l’operació d’ hissat dels elements metàl·lics. 

Es prohibirà la presència de treballador en el radi d’acció de la maquinària. 

Es delimitarà perimetralment la part superior de l’estructura. Aquest tancament s’anirà retirant 

segona les necessitats de l’empenta, substituint-la per la protecció adequada. 

Tota la maquinària haurà de seguir un pla de manteniment eficaç per poder reduir l’emissió de 

gasos a l’exterior. 

Tots els treballs d’excavació en l’interior de l’estructura seran supervisats per un encarregat. 

Un cop finalitzats els treballs es desconnectarà l’interruptor general del grup abans de parar el 

motor. 
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ANÀLISI INICIAL DELS RISCOS LABORALS 

CLASSIFICATS PER MAQUINÀRIA I EINES 

UTILITZADES EN OBRA.  

 
NORMES DE SEGURETAT I SALUT 

Contractista: ---- Obra: Pas sota el Ferrocarril a Gurb 

Data de realització: Març 2011 Direcció de l’Obra: Línea R3 de Renfe. Terme 

Municipal de Gurb (Barcelona). 

MAQUINÀRIA I EINES 

CENTRAL D’EMPENTA HIDRÀULICA 

RISCOS CAUSES 

Atrapament per caiguda, esfondrament Possible risc d’atrapament per ubicació 

incorrecta de la maquinària: falta de subjecció o 

col·locació en superfícies inclinades. 

Atrapament per o entre objectes Possible falta de reixes o carcasses 

protectores. 

Podent haver sigut desactivats els 

mecanismes de parada automàtica. 

Imperícia. 

Caiguda d’objectes El transport de l’equip podria ser  

inadequat. 

Contactes elèctrics directes Pontejat de proteccions elèctriques. 

Empalmaments perillosos. 

Imperícia. 

Contactes elèctrics indirectes Es poden produir derivacions per possibles 

deficiències del sistema elèctric. 

Lesions o cops/talls per objectes o eines Es poden produir cops amb la mànega de 

bombeig en cas de deixar-se anar accidentalment.  

La manipulació de materials i eines pot 

resultar inadequada durant les operacions de 

manteniment de la màquina o durant l’operació de 

connexió de mànegues. 

Projecció de fragments o partícules Possible ruptura de la mànegues de 

subministre per no estar en les condicions 

adequades. 

Manteniment defectuós. 
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Sobreesforços Realització de treballs que poden requerir 

l’adopció de postures forçades durant el maneig i 

col·lació de la màquina en l’obra o durant el 

transport de la mateixa. 

 

 

NORMES DE SEGURITAT I SALUT 

Contractista: ---- Obra: Pas sota el Ferrocarril a Gurb 

Data de realizació: Març 2011 Direcció de l’Obra: Línea R3 de Renfe. Terme 

Municipal de Gurb (Barcelona). 

MAQUINÀRIA I EINES 

CENTRAL D’EMPENTA HIDRÀULICA 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Botes de seguritat de PVC – de mitja canya- amb plantilla contra objectes punxants. 

Casc de seguretat. 

Armilla reflectant d’alta visibilitat. 

Guants de cuir. 

Guants de goma o material plàstic sintètic. 

Roba de treball. 

MESURES PREVENTIVES 

Evitar la rigidesa inapropiada de l’aixecament que podria desequilibrar l’equip. 

Utilitzar els elements (cables, cadenes,…) adequats al pes a aixecar. 

Mantenir aquests elements en bon estat. 

La col·locació de la màquina d’empenta es realitzarà sobre terreny horitzontal presentant les 

condicions d’estabilitat.  

Les connexions de l’equipo a la font d’energia (grup electrogen) es realitzarà sempre amb 

clavilles adequades, evitant si és possible la connexió directa als borns, i si fos necessari, sempre amb el 

grup electrogen apagat.  

La maquinària haurà de disposar d’una presa de terra associada als disjuntor de tall de corrent. 

Els treballs de manteniment hauran de ser realitzats per personal degudament qualificat. 

Les parts de la maquinària en moviment (motor, corretges,…) hauran de ser protegides amb un 

resguard que impedeixi l’accés de l’operari en dites zones, es poden utilitzar reixes per evitar 

escalfaments. 

No passi per alt ni desactivi els circuits de parada automàtica. 

No es realitzaran connexions sense comprovar que el grup electrogen es trobi apagat. 

Comprovar que l’equipo està correctament connectat a la presa de terra de l’equip electrogen. 

Per efectuar el servei de manteniment del motor, desconnecti la font d’alimentació i qualsevol 
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dispositiu accessori i deixi que el motor es pari completament.. 

La màquina haurà d’estar connectada a terra, ja sigui directament o a través del grup electrogen. 

Es comprovarà abans del començament dels treballs el perfecte ajust de les mànegues de l’equip 

d¡empenta i els gats. 

S’evitarà la presència de treballadors aliens al desenvolupament dels treballs en les proximitats 

dels equips. 

Es comprovarà diàriament el perfecte estat de les mànegues, així com el perfecte ajust de les 

mateixes. 

S’ordenarà adequadament les eines manuals i útils empleats, de manera que siguin substituïts 

aquells que es trobin en mal estat. 

S’utilitzarà únicament en els fins per als quals han estat concebuts. 

Es formarà als treballadors sobre l’ús adequat de les eines, amb el fi d’evitar cops, talls o 

sobreesforços. 

Tots els treballadors que operin en els voltants dels equips hauran d’utilitzar correctament els 

equips de protecció auditiva adequats. 

 

  



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguretat i Salut. Plànols 
 
 



 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguretat i Salut. Plec de condicions 
 
 



 



 

ANNEX NÚM. 13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
PLEC 
 

 

ÍNDEX  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC  ............................................................... 5 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES .............................................................. 5 

1.2. OBJECTE .................................................................................................. 5 

1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I 

SALUT ....................................................................................................... 6 

1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS 

DOCUMENTS ............................................................................................. 7 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU  .......................................................................................... 8 

2.1 PROMOTOR.............................................................................................. 9 

2.2 ''PROJECT MANAGER'' I ''CONTRACTOR MANAGER'' .......................... 10 

2.3 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT ........................................... 10 

2.4 PROJECTISTA ........................................................................................ 13 

2.5 DIRECTOR D'OBRA ............................................................................... 14 

2.6 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 

SUBCONTRACTISTES ............................................................................. 15 

2.7 TREBALLADORS AUTÒNOMS .............................................................. 20 

2.8 TREBALLADORS ................................................................................... 21 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL  ... 22 

3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA 

DE SEGURETAT I SALUT ........................................................................ 22 

3.2 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT .............................. 23 

3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA ........................... 24 

3.4 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES''................................................................. 24 

3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL 

''CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ 

CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT .................... 24 



 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ  ..................................................... 26 

4.1 TEXTOS GENERALS .............................................................................. 26 

4.2 CONDICIONS AMBIENTALS ................................................................. 28 

4.3 INCENDIS ............................................................................................... 28 

4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ......................................................... 28 

4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA ........................................................................ 28 

4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL .................................................. 29 

4.7 SENYALITZACIÓ ................................................................................... 30 

4.8 DIVERSOS .............................................................................................. 30 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES  .............................................................. 30 

5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ ........................................................................ 30 

5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I 

SALUT ..................................................................................................... 31 

5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ...................... 31 

5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE 

SEGURETAT ............................................................................................ 32 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  .................... 32 

6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES 

TÈCNIQUES DE SEGURETAT .................................................................. 32 

• TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT ............................................ 33 

• TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. ............................................. 33 

6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 

PREVENCIÓ ............................................................................................. 34 

6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA 

CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 

SALUT ..................................................................................................... 35 

6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN 

MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL  ............................................... 36 

6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A 

L'OBRA .................................................................................................... 37 

6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA .............. 37 



 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 

SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES  ....................................................................................... 38 

7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES ................................................................... 38 

• DEFINICIÓ ............................................................................................... 38 

• CARACTERÍSTIQUES ................................................................................ 38 

7.2 CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 

MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES ....................................................................................... 39 

• ELECCIÓ D’UN EQUIP ............................................................................. 39 

• CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES FERRAMENTES ...................................................................... 39 

• EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT .................................................... 40 

7.3 NORMATIVA APLICABLE  ..................................................................... 40 

• DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES 

MÀQUINES, TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR ............. 40 

• NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA ............................................... 43 

 

  



 

 
 
 
 
  



 

ANNEX 13: Seguretat i salut. Plec de condicions / 5 

PLEC 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC  

 

1.1. Identificació de les obres 
 

En aquest projecte, es projecta la supressió de dos passos a nivell al terme municipal de 

Gurb, prop de les masies del Serrat de la Comella i de la Comella de Palau. Per tal de 

poder donar permeabilitat transversal al trànsit rodat un cop suprimits els dos passos a 

nivell, es projecta la construcció d’un únic pas inferior. Aquest pas inferior té una 

longitud total de 15 m per tal de passar per sota de la via de Renfe existent. 

 

El nou vial que es projecta, que passa pel pas inferior i que connecta ambdues bandes de 

la línia del ferrocarril, essent el seus punts de connexió inicial i final dos camins rurals 

existents, ha estat catalogat com a carril rural. 

 

La construcció del calaix sota la línia dels ferrocarrils es farà a través d’un sistema 

d’empenta oleodinàmica que no afectarà ni a la catenària ni a cap altra instal·lació 

ferroviària. 

 

Quant a les actuacions referents al drenatge s’ha projectat unes cunetes longitudinals a 

banda i banda del carrils al llarg de tot el vial excepte en el tram que discorre dins el 

calaix. 

 

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) 

de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 

Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, 

així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 

l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 



 

ANNEX 13: Seguretat i salut. Plec de condicions / 6 

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques 

que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

• Tots aquells continguts al ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, 

per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la 

‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 

• La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 

per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 

moment de l’oferta. 

 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut  
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del 

mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 

realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 

riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 

tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 

puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 

els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 

proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals 

i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 

que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 

amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 

eines, sistemes i equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, 

amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 

estat definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 

de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 

del Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent 

amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 

realització de l'obra, en els terminis i circumstancies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 

d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 

sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 

amb els seus propis mitjans. 
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun document 

contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 

cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 

Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

• Evitar els riscos. 

• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

• Combatre els riscos en el seu origen. 

• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
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mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 

feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 

comporti cap. 

• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 

integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 

de la individual. 

• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 

2.1 Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció a sí, o 

per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

• Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i 

Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 

• Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 

facilitant a l'efecte al Projectista i al Coordinador respectivament, la 

documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i 

redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos 

les modificacions pertinents.  

• Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 

l'obra. 

• Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra 

per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
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antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 

fase d'execució material de les mateixes.  

NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 

eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 

• Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les 

preceptives llicencies i autoritzacions administratives. 

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 

les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 

proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 

2.2 ''Project Manager'' i ''Contractor Manager'' 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ 

i/o ‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, 

per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o 

col·lectiva i, en representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió 

executiva, tècnica, econòmica o financera  del Projecte (Project Manager) o de 

l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o 

aliens, de la promoció per compte d'aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: 

 

En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la responsabilitat  de 

les facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o 

de l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la 

sinistralitat laboral. 

 

2.3 Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 

que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
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concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

• Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de 

Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 

simultània o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 

treball. 

• Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 

del projecte d'obra.  

• Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 

redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 

d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 

en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 

diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 
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- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 

de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 

desenvolupar simultània o successivament. 

 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 

fases de treball.  

 

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 

del Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 

l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 

l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

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

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 

auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi 

de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 

substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
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- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà 

aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 

de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 

persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 

que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 

al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 

d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 

que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 

treballadors. 

 

2.4 Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a 

la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
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documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 

de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials. 

 

2.5 Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la 

llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 

amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra 

dirigeixi  a mes a mes l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 

seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 

qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 

comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 



 

ANNEX 13: Seguretat i salut. Plec de condicions / 15 

realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 

elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat 

Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 

del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de 

Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 

que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 

l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 

amb els visats que siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 

de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 

Coordinador al Llibre d’incidències 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 

amb els visats que foren perceptius. 

 

2.6 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
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contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 

les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 

Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 

instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat 

de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 

constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 

tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
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Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les 

disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 

l'obra. 

Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i al subcontractistes. 

El constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de procediments i mètodes de treball intrínsecament segurs (seguretat 

integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars 

fets servir a l'obra. 

El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 

Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà  l'esmentada 

funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de 

construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 

General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a 

l'obra. 

El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
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activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències. 

Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i /  o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 

material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 

propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 

preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels 

Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna 

de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 

objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i 

neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 

apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 

d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 

d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 

d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 

mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 

costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 

diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 

ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 

realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 

designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 

Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 

amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en 

el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 

les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
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tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 

personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials I/o treballadors 

autònoms que intervinguin a l'obra. 

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 

al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 

d’Incidències 

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 

Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 

allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 

a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 

Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra 

i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar 

la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 

de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 

limítrofs. 

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables tècnics 

superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del 

Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 

l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 

idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
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2.7 Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 

tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 

del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagi establert. 

• Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 

de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 

treballadors. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 

de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
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respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 

dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 

dels seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 

l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 

respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 

de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 

prevenir i l'entorn del treball. 

 

2.8 Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 

compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 

corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 

d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

• El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

• El deure d'indicar els perills potencials. 

• Té responsabilitat dels actes personals. 

• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

• Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 

dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 

CONTRACTUAL  

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 

indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals 

en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

• Bases del Concurs. 

• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 

la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
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contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, 

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 

assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 

temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 

Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 

tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de 

l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 

reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 

intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser 

materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 

Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre  sí, pel que qualsevol 

treball requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà 

el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 

3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 

Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar 

en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 

d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 

l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
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Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 

E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘Pla d’acció preventiva interna 

d’empresa’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘Llei de prevenció de riscos 

laborals’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut 

 

3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre 

d'incidències’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 

Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 

-27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 

la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 

(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 

podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 

notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

 

3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 
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El conveni de prevenció i coordinació subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 

Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 

pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 

Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 

tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor 

Manager’‘ segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 

del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 

representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 

contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 

legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable en forma alguna de les 

obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 

provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per 

escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 

de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
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documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 

en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 

impugnats davant l’ordre jurisdiccional contencios-administratiu d’acord amb la 

normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ  

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

 

4.1 Textos generals 
 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 

de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 

O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 

BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 

BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 

de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
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• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 

O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 

de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 

• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 

desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1995. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 

gener de 1997. 

• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 

1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 

4861997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 

pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 

d’abril de 1997. 

• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 

la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 

Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 

Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 

1997. 

• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 

BOE de 24 de maig de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE 
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de 12 de juny de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 

dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 

1997. 

• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 

Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 

7 d’octubre de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 

1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 

4.2 Condicions ambientals 
 

• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost 

de 1940. 

• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 

durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 

4.3 Incendis 
 

• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 

• Ordenances Municipals 

 

4.4 Instal·lacions elèctriques 
 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 

BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. 

BOE 9 d’octubre de 1973. 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

4.5 Equips i maquinària 
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• Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 

1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 

• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 

de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 

1981. 

• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 

21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 

− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 

d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. 

BOE 14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 

1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 

• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 

1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 

d’abril de 1990. 

• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 

1989. BOE 9 de juny de 1989. 

• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6 Equips de protecció individual 
 

• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 

Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 

BOE 8 de març de 1995. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
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Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 

1997. 

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 

1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel 

RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 

febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 

Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 

 

4.7 Senyalització 
 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 

Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 

4.8 Diversos 
 

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

• Convenis Col·lectius 

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES  

5.1 Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 

de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 

com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 

es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 
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difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 

i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 

Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 

motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 

protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 

E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol mes del 

mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 

l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 

(MAUP). 

 

5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 

es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides 

contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 

obra: 

 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 

amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 

compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és 

d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat 

i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  

 

5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
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Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 

de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial 

que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del 

R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

 

5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 

del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 5% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 

de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 

Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  

6.1 Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

•••• Tècniques analítiques de seguretat 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 

 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

•••• Tècniques operatives de seguretat. 

 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 

sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 

Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 

Operatives sobre 
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El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

 

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 

amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 

d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 

complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 

la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol 

de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  

• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
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Principal 

• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

Prevenció. 

• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 

pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 

Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 

adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1 

997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 

amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 

Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 

Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
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assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de 

la seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes 

funcions. 

 

6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 

vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgències, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 

vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 

Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 

passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 

condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, 

o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 
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- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 

 

 

6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests 

treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 

notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 

la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la 

dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 

Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 

Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 

com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 

l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 

6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflexi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 

criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 

de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
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S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 

medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 

treball. 

 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 

SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

•••• Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 

seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 

de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 

transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 

que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 

acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 

aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 

es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 

aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 

Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

•••• Característiques 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 

d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 

especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 

seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 

les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 

tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a 

més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 

visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 

− Nom del fabricant. 

− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

− Tipus i número de fabricació. 

− Potència en Kw. 

− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

 

 

7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

•••• Elecció d’un Equip 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 

base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al 

seu Medi Ambient de Treball. 

 

•••• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 

ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 

‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 

dels Equips de treball’‘: 
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•••• Emmagatzematge i manteniment 

 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 

manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 

ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 

fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 

temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 

d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l’utilitzador. 

 

 

7.3 Normativa aplicable 
•••• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

 

Directiva fonamental. 

 

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. 

L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 

91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 

de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 

(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat 

en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 

de 23/7/98). 
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Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 

de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori 

fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 

− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 

− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 

de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 

amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 

utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 

26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 

modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 

General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
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− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del 

Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 

93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 

15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 

(B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 

(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del 

Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 

24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 

91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 

modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 

28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 

vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. 

Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 

93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 

27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 

fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
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relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 

aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 

explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 

relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 

adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines 

i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. 

d’11/3/89); Ordre Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre 

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 

31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. 

de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 

treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 

30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 

(D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 

7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 

apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

•••• Normativa d’aplicació restringida 
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− Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

de Seguretat en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials 

Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de 

maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 

s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 

Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements 

de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 

d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 

(B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 

elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 

7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81). 

− RD 836/2003 de 27/6/03 pel que s’aprova una instrucció tècnica 

complementaria “MIE-AEM-2” del reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció referent a grues torre per a obres o altres aplicacions. 

− RD 837/2003 de 27/6/03 pel que s’aprova el nou text modificat i refós de 

la instrucció tècnica complementaria “MIE-AEM-4” del reglament 

d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues mòbils 

autopropulsades. 

− Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les 

exigències sobre els certificats i les marques dels cables, cadenes i 

ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General 

de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 

17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 

 

Barcelona, Febrer de 2.011 

L’autor del Projecte 
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/01/11 1Data:

PRESSUPOST  ESS GURBOBRA 01
EQUIPS 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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE EN 812

2 H141211D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

3 H1421110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

4 H1423230

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

5 H142AC60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE EN 1731

6 H142CD70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 4587 H1431101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 25,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i
UNE EN 458

8 H1433115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1409 H1445003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN 1208310 H144E406

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

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

11 H1455710

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

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

12 H1457520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vius nivell
2, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

13 H145B002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 42014 H145E003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, 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 EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN
347-2 i UNE EN 12568

15 H1461164

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, 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 amb 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 EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

16 H1465277

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

17 H146J364

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable18 H1474600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Faixa de protecció dorsolumbar19 H147N000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

20 H1481242

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

21 H1481343

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

22 H1481442

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

23 H1481654

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

24 H1482222

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

25 H1482320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials 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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant27 H1485140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 47128 H1485800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 34829 H1488580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

30 H1487460

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  ESS GURBOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H1522111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs2 H152J105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs

3 H152V017

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 2,000 1,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

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

4 H153A9F1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 m5 H15B4004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

6 HBBAC005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions7 H15Z1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions8 HQUZM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  ESS GURBOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03

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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament 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
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

2 HQU1H53A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Euro
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u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU25201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU27502

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2E001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2GF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2P001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball10 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

mes 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

11 HQU1A50A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  ESS GURBOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

h Formació en Seguretat i Salut2 H16F1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones3 H16F1003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  ESS GURBOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Euro
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000



Estudi de Seguretat i Salut
Supressió de passos a nivell a Gurb

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 27/01/2011 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,83h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaC1311120

 €35,18h Retroexcavadora petitaC1315010

 €7,57h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €1,50h Formigonera de 165 lC1705600
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €13,66t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €12,49t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €76,19t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301

 €0,82m Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d 9 mmB0AC112D

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €2,70m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,07u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €3,28u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812

B1411111

 €11,96u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE EN 812

B141211D

 €5,21u 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

B1421110

 €4,53u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

B1423230

 €7,50u 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

B142AC60

 €15,48u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE EN 1731

B142CD70

 €0,24u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458

B1431101

 €14,00u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i
UNE EN 458

B1433115

 €1,56u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140

B1445003

 €2,70u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE EN 141 i UNE EN 12083

B144E406

 €2,10u 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

B1455710
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,22u 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

B1457520

 €3,22u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vius
nivell 2, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

B145B002

 €3,17u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420

B145E003

 €14,13u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, 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 EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

B1461164

 €23,25u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, 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 amb 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 EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE
EN 12568

B1465277

 €2,09u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN
344-2 i UNE EN 12568

B146J364

 €13,19u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €22,43u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000

 €22,97u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340

B1481242

 €74,90u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340

B1481343

 €20,97u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

B1481442

 €19,72u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN
348

B1481654

 €8,86u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE EN 340

B1482222
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,86u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

B1482320

 €14,15u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340

B1483344

 €12,92u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

B1485140

 €18,79u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

B1485800

 €6,05u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

B1487460

 €23,58u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

B1488580

 €406,40u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

B15B0004

 €0,77kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z501A

 €7,44u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

BBBAC005

 €202,76mes 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

BQU1531A

 €150,03mes 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

BQU1A50A

 €132,40mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1H53A

 €46,74u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €177,65u Banc de fusta amb capacitat per a 3 personesBQU25500

 €42,60u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 personesBQU27500

 €99,92u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €78,95u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €45,21u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €99,05u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

BQUA1100

 €28,35u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €172,85u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000

 €0,84u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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 €65,49m3 Formigó de 200 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

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,93300/R 19,030001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,93300 20,93300
Maquinària:

0,90000/R 1,500000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,90000 0,90000
Materials:

0,181801,010000,180B0111000 =xAiguam3

8,8790013,660000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

19,3595012,490001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,2380076,190000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacst

Subtotal... 43,65830 43,65830

COST DIRECTE 65,49130

65,49130COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,44u 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

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,280003,280001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812

u

Subtotal... 3,28000 3,28000

COST DIRECTE 3,28000

0,164005,00%DESPESES INDIRECTES

3,44400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,56u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE EN 812

H141211D Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,9600011,960001,000B141211D =xCasc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE EN 812

u

Subtotal... 11,96000 11,96000

COST DIRECTE 11,96000

0,598005,00%DESPESES INDIRECTES

12,55800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,47u 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- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,210005,210001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168

u

Subtotal... 5,21000 5,21000

COST DIRECTE 5,21000

0,260505,00%DESPESES INDIRECTES

5,47050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,76u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,530004,530001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

u

Subtotal... 4,53000 4,53000

COST DIRECTE 4,53000

0,226505,00%DESPESES INDIRECTES

4,75650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,500007,500001,000B142AC60 =xPantalla 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

u

Subtotal... 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000

0,375005,00%DESPESES INDIRECTES

7,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,25u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE EN 1731

H142CD70 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,4800015,480001,000B142CD70 =xPantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE EN 1731

u

Subtotal... 15,48000 15,48000

COST DIRECTE 15,48000

0,774005,00%DESPESES INDIRECTES
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16,25400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458

u

Subtotal... 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 0,24000

0,012005,00%DESPESES INDIRECTES

0,25200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,70u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i
UNE EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,0000014,000001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i
UNE EN 458

u

Subtotal... 14,00000 14,00000

COST DIRECTE 14,00000

0,700005,00%DESPESES INDIRECTES

14,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,560001,560001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140

u

Subtotal... 1,56000 1,56000

COST DIRECTE 1,56000

0,078005,00%DESPESES INDIRECTES

1,63800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,84u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE EN 141 i UNE EN 12083

H144E406 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
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Materials:

2,700002,700001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE
EN 141 i UNE EN 12083

u

Subtotal... 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 2,70000

0,135005,00%DESPESES INDIRECTES

2,83500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,21u 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- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,100002,100001,000B1455710 =xParella 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

u

Subtotal... 2,10000 2,10000

COST DIRECTE 2,10000

0,105005,00%DESPESES INDIRECTES

2,20500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,73u 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- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,2200010,220001,000B1457520 =xParella 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

u

Subtotal... 10,22000 10,22000

COST DIRECTE 10,22000

0,511005,00%DESPESES INDIRECTES

10,73100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,38u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vius
nivell 2, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

H145B002 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,220003,220001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vius
nivell 2, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

u

Subtotal... 3,22000 3,22000

COST DIRECTE 3,22000

0,161005,00%DESPESES INDIRECTES

3,38100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420

H145E003 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,170003,170001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420

u

Subtotal... 3,17000 3,17000

COST DIRECTE 3,17000

0,158505,00%DESPESES INDIRECTES

3,32850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,84u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, 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 EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

H1461164 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,1300014,130001,000B1461164 =xParella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, 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 EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

u

Subtotal... 14,13000 14,13000

COST DIRECTE 14,13000

0,706505,00%DESPESES INDIRECTES
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14,83650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,41u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, 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 amb 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 EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE
EN 12568

H1465277 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,2500023,250001,000B1465277 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, 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 amb 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 EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE
EN 12568

u

Subtotal... 23,25000 23,25000

COST DIRECTE 23,25000

1,162505,00%DESPESES INDIRECTES

24,41250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,19u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN
344-2 i UNE EN 12568

H146J364 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,090002,090001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN
344-2 i UNE EN 12568

u

Subtotal... 2,09000 2,09000

COST DIRECTE 2,09000

0,104505,00%DESPESES INDIRECTES

2,19450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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13,1900013,190001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 13,19000 13,19000

COST DIRECTE 13,19000

0,659505,00%DESPESES INDIRECTES

13,84950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,55u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,4300022,430001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru

Subtotal... 22,43000 22,43000

COST DIRECTE 22,43000

1,121505,00%DESPESES INDIRECTES

23,55150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,9700022,970001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340

u

Subtotal... 22,97000 22,97000

COST DIRECTE 22,97000

1,148505,00%DESPESES INDIRECTES

24,11850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,65u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340

H1481343 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

74,9000074,900001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340

u

Subtotal... 74,90000 74,90000
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COST DIRECTE 74,90000

3,745005,00%DESPESES INDIRECTES

78,64500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,02u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

H1481442 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,9700020,970001,000B1481442 =xGranota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

u

Subtotal... 20,97000 20,97000

COST DIRECTE 20,97000

1,048505,00%DESPESES INDIRECTES

22,01850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,71u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN
348

H1481654 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,7200019,720001,000B1481654 =xGranota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN
348

u

Subtotal... 19,72000 19,72000

COST DIRECTE 19,72000

0,986005,00%DESPESES INDIRECTES

20,70600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,860008,860001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE EN 340

u
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Subtotal... 8,86000 8,86000

COST DIRECTE 8,86000

0,443005,00%DESPESES INDIRECTES

9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,30u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

H1482320 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,860008,860001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

u

Subtotal... 8,86000 8,86000

COST DIRECTE 8,86000

0,443005,00%DESPESES INDIRECTES

9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,86u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials 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

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,1500014,150001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340

u

Subtotal... 14,15000 14,15000

COST DIRECTE 14,15000

0,707505,00%DESPESES INDIRECTES

14,85750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,57u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

H1485140 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,9200012,920001,000B1485140 =xArmilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

u

Subtotal... 12,92000 12,92000
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COST DIRECTE 12,92000

0,646005,00%DESPESES INDIRECTES

13,56600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,73u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,7900018,790001,000B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

u

Subtotal... 18,79000 18,79000

COST DIRECTE 18,79000

0,939505,00%DESPESES INDIRECTES

19,72950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,35u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

H1487460 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,050006,050001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000

0,302505,00%DESPESES INDIRECTES

6,35250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,76u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,5800023,580001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

u

Subtotal... 23,58000 23,58000

COST DIRECTE 23,58000

1,179005,00%DESPESES INDIRECTES
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24,75900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,86m 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- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,09500 10,09500
Materials:

0,594002,700000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,245000,070003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

1,3098365,491300,020D060P021 =xFormigó de 200 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... 2,14883 2,14883

COST DIRECTE 12,24383

0,612195,00%DESPESES INDIRECTES

12,85602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,27m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,19900/R 21,990000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,83900/R 18,390000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,03800 4,03800
Materials:

0,984000,820001,200B0AC112D =xCable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d 9 mmm

Subtotal... 0,98400 0,98400

COST DIRECTE 5,02200

0,251105,00%DESPESES INDIRECTES

5,27310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,65m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions
de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i
amb el desmuntatge inclòs

H152V017 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

9,74670/R 18,390000,530A0140000 =xManobreh

8,56350/R 19,030000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,31020 18,31020
Maquinària:

0,89660/R 44,830000,020C1311120 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanah

5,62880/R 35,180000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitah

3,40650/R 7,570000,450C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 9,93190 9,93190

COST DIRECTE 28,24210

1,412115,00%DESPESES INDIRECTES

29,65421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,88u 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- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29850/R 21,990000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,05700 6,05700
Materials:

5,160000,4300012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

9,625000,7700012,500B44Z501A =xAcer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 14,78500 14,78500

COST DIRECTE 20,84200

1,042105,00%DESPESES INDIRECTES

21,88410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €426,72u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

H15B4004 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

406,40000406,400001,000B15B0004 =xBastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

u

Subtotal... 406,40000 406,40000

COST DIRECTE 406,40000

20,320005,00%DESPESES INDIRECTES
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426,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,40h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,38000 40,38000

COST DIRECTE 40,38000

2,019005,00%DESPESES INDIRECTES

42,39900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,54u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

131,94000/R 21,990006,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 131,94000 131,94000

COST DIRECTE 131,94000

6,597005,00%DESPESES INDIRECTES

138,53700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,31h Formació en Seguretat i SalutH16F1004 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000

0,919505,00%DESPESES INDIRECTES

19,30950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,12u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:

7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

u

Subtotal... 7,44000 7,44000

COST DIRECTE 25,83000

1,291505,00%DESPESES INDIRECTES

27,12150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,90mes 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- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

202,76000202,760001,000BQU1531A =xMòdul 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

mes

Subtotal... 202,76000 202,76000

COST DIRECTE 202,76000

10,138005,00%DESPESES INDIRECTES

212,89800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,53mes 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

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:



Estudi de Seguretat i Salut
Supressió de passos a nivell a Gurb

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 27/01/2011 22
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150,03000150,030001,000BQU1A50A =xMòdul 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

mes

Subtotal... 150,03000 150,03000

COST DIRECTE 150,03000

7,501505,00%DESPESES INDIRECTES

157,53150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,02mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

132,40000132,400001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 132,40000 132,40000

COST DIRECTE 132,40000

6,620005,00%DESPESES INDIRECTES

139,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,90u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,59750 4,59750
Materials:

46,7400046,740001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 46,74000 46,74000

COST DIRECTE 51,33750

2,566885,00%DESPESES INDIRECTES
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53,90438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,43u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,75850 2,75850
Materials:

177,65000177,650001,000BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 personesu

Subtotal... 177,65000 177,65000

COST DIRECTE 180,40850

9,020435,00%DESPESES INDIRECTES

189,42892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,49u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,43650 6,43650
Materials:

42,6000042,600001,000BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 personesu

Subtotal... 42,60000 42,60000

COST DIRECTE 49,03650

2,451835,00%DESPESES INDIRECTES

51,48832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,67u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,43650 6,43650
Materials:

99,9200099,920001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 99,92000 99,92000
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COST DIRECTE 106,35650

5,317835,00%DESPESES INDIRECTES

111,67432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,90u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95150/R 19,030000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,95150 0,95150
Materials:

78,9500078,950001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 78,95000 78,95000

COST DIRECTE 79,90150

3,995085,00%DESPESES INDIRECTES

83,89657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,40u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83900/R 18,390000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,83900 1,83900
Materials:

45,2100045,210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

u

Subtotal... 45,21000 45,21000

COST DIRECTE 47,04900

2,352455,00%DESPESES INDIRECTES

49,40145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,85u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,91950 0,91950
Materials:

0,840000,840001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau
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Subtotal... 0,84000 0,84000

COST DIRECTE 1,75950

0,087985,00%DESPESES INDIRECTES

1,84748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,00u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

99,0500099,050001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

u

Subtotal... 99,05000 99,05000

COST DIRECTE 99,05000

4,952505,00%DESPESES INDIRECTES

104,00250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,77u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,3500028,350001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 28,35000 28,35000

COST DIRECTE 28,35000

1,417505,00%DESPESES INDIRECTES

29,76750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,49u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

172,85000172,850001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 172,85000 172,85000

COST DIRECTE 172,85000

8,642505,00%DESPESES INDIRECTES

181,49250COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,31h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000

0,919505,00%DESPESES INDIRECTES

19,30950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,44uH1411111 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

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €12,56uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812

P- 2

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €5,47uH1421110 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- 3

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €4,76uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i
UNE EN 169

P- 4

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS 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- 5

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €16,25uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE EN 1731

P- 6

(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 7
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €14,70uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE
EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458

P- 8

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 9
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,84uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN 12083P- 10
(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,21uH1455710 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- 11

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €10,73uH1457520 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- 12

(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €3,38uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vius nivell 2, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 13

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €3,33uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE EN
374-1,-2,-3 i UNE EN 420

P- 14

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €14,84uH1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 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 EN346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

P- 15

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €24,41uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, 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 amb 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 EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

P- 16

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €2,19uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568

P- 17

(DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €13,85uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €23,55uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 19
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC 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- 20

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €78,65uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 21

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €22,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

P- 22

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €20,71uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

P- 23

(VINT EUROS AMB SETANTA-UN 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- 24

(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340

P- 25

(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €14,86uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials 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

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €13,57uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 27
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €19,73uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471

P- 28

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €6,35uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 29

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €24,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN
348

P- 30

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €12,86mH1522111 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- 31

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €5,27mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €29,65m3H152V017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 33

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €21,88uH153A9F1 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- 34

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €426,72uH15B4004 Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària 2,5 m i llargària 3,5 mP- 35
(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €42,40hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 36
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €138,54uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 37
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,31hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 38
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €27,12uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 39

(VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €212,90mesHQU1531A 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- 40

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €157,53mesHQU1A50A 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

P- 41

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €139,02mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 42

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €53,90uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 43

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €189,43uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €51,49uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €111,67uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 46
(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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 €83,90uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €49,40uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 48

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €1,85uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €104,00uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

P- 50

(CENT QUATRE EUROS)

 €29,77uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 51
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €181,49uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 52
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €19,31hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 53
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Barcelona, Febrer de 2011

L´autor del Projecte
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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  €3,44

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

 €3,28000

Altres conceptes 0,16 €

uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812

P- 2  €12,56

B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812

 €11,96000

Altres conceptes 0,60 €

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- 3  €5,47

B1421110 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

 €5,21000

Altres conceptes 0,26 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color
DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

P- 4  €4,76

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos
de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

 €4,53000

Altres conceptes 0,23 €

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- 5  €7,88

B142AC60 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

 €7,50000

Altres conceptes 0,38 €

uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE EN 1731

P- 6  €16,25

B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE EN 1731

 €15,48000

Altres conceptes 0,77 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458

P- 7  €0,25

B1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458

 €0,24000

Altres conceptes 0,01 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458

P- 8  €14,70

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458

 €14,00000

Altres conceptes 0,70 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 9  €1,64

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140  €1,56000
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Altres conceptes 0,08 €

uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE
EN 12083

P- 10  €2,84

B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i UNE
EN 12083

 €2,70000

Altres conceptes 0,14 €

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- 11  €2,21

B1455710 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

 €2,10000

Altres conceptes 0,11 €

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- 12  €10,73

B1457520 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

 €10,22000

Altres conceptes 0,51 €

uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vius nivell 2, homologats segons UNE
EN 388 i UNE EN 420

P- 13  €3,38

B145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vius nivell 2, homologats segons UNE
EN 388 i UNE EN 420

 €3,22000

Altres conceptes 0,16 €

uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420

P- 14  €3,33

B145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420

 €3,17000

Altres conceptes 0,16 €

uH1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, 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 EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

P- 15  €14,84

B1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, 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 EN346, UNE
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

 €14,13000

Altres conceptes 0,71 €

uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, 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 amb
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 EN346, UNE
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

P- 16  €24,41
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B1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, 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 amb
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
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

 €23,25000

Altres conceptes 1,16 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

P- 17  €2,19

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

 €2,09000

Altres conceptes 0,10 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18  €13,85

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €13,19000
Altres conceptes 0,66 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 19  €23,55

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €22,43000
Altres conceptes 1,12 €

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- 20  €24,12

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN
340

 €22,97000

Altres conceptes 1,15 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 21  €78,65

B1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

 €74,90000

Altres conceptes 3,75 €

uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340

P- 22  €22,02

B1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340

 €20,97000

Altres conceptes 1,05 €

uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i
UNE EN 348

P- 23  €20,71

B1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i
UNE EN 348

 €19,72000

Altres conceptes 0,99 €

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- 24  €9,30
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B1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN
340

 €8,86000

Altres conceptes 0,44 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

P- 25  €9,30

B1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

 €8,86000

Altres conceptes 0,44 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials 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  €14,86

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340

 €14,15000

Altres conceptes 0,71 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 27  €13,57

B1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant  €12,92000
Altres conceptes 0,65 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

P- 28  €19,73

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

 €18,79000

Altres conceptes 0,94 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 29  €6,35

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

 €6,05000

Altres conceptes 0,30 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE
EN 470-1 i UNE EN 348

P- 30  €24,76

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE
EN 470-1 i UNE EN 348

 €23,58000

Altres conceptes 1,18 €

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- 31  €12,86

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,59400
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,24500

Altres conceptes 12,02 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €5,27

B0AC112D Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d 9 mm  €0,98400
Altres conceptes 4,29 €

m3H152V017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €29,65

Altres conceptes 29,65 €
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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- 34  €21,88

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €5,16000
B44Z501A Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,

treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €9,62500

Altres conceptes 7,10 €

uH15B4004 Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària 2,5 m i
llargària 3,5 m

P- 35  €426,72

B15B0004 Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària 2,5 m i
llargària 3,5 m

 €406,40000

Altres conceptes 20,32 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 36  €42,40

Altres conceptes 42,40 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 37  €138,54

Altres conceptes 138,54 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 38  €19,31

Altres conceptes 19,31 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 39  €27,12

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €7,44000

Altres conceptes 19,68 €

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- 40  €212,90

BQU1531A 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

 €202,76000

Altres conceptes 10,14 €

mesHQU1A50A 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

P- 41  €157,53

BQU1A50A 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

 €150,03000

Altres conceptes 7,50 €



Estudi de Seguretat i Salut
Supressió de passos a nivell a Gurb

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 27/01/2011 6

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 42  €139,02

BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €132,40000

Altres conceptes 6,62 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 43  €53,90

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €46,74000

Altres conceptes 7,16 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 44  €189,43

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones  €177,65000
Altres conceptes 11,78 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 45  €51,49

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones  €42,60000
Altres conceptes 8,89 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 46  €111,67

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €99,92000
Altres conceptes 11,75 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47  €83,90

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
Altres conceptes 4,95 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 48  €49,40

BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat  €45,21000
Altres conceptes 4,19 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49  €1,85

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,84000
Altres conceptes 1,01 €

uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

P- 50  €104,00

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

 €99,05000

Altres conceptes 4,95 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 51  €29,77

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Altres conceptes 1,42 €
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uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 52  €181,49

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €172,85000
Altres conceptes 8,64 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 53  €19,31

Altres conceptes 19,31 €

Barcelona, Febrer de 2011

L´autor del Projecte
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.157,52
CAPÍTOL 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 4.634,80
CAPÍTOL 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 5.482,92
CAPÍTOL 01.04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.051,35
CAPÍTOL 01.05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 238,16

01 Pressupost  ESS GurbOBRA 13.564,75

13.564,75

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 Pressupost ESS Gurb 13.564,75
13.564,75

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ESS GURB01

CAPÍTOL EQUIPS 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)

16,0003,44 55,04

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE EN 812 (P - 2)

2,00012,56 25,12

3 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 - 3)

2,0005,47 10,94

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors circular
de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades segons
BS_EN 175 i UNE EN 169 (P - 4)

1,0004,76 4,76

5 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 - 5)

1,0007,88 7,88

6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE EN 1731 (P - 6)

1,00016,25 16,25

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 7)

400,0000,25 100,00

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE
EN 458 (P - 8)

16,00014,70 235,20

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 9)

16,0001,64 26,24

10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN
141 i UNE EN 12083 (P - 10)

16,0002,84 45,44

11 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 - 11)

16,0002,21 35,36

12 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 -
12)

3,00010,73 32,19

13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vius nivell
2, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P - 13)

3,0003,38 10,14

14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420 (P - 14)

1,0003,33 3,33

15 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, 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 EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
(P - 15)

4,00014,84 59,36

16 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca

8,00024,41 195,28

Euro
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amortidora d´impactes al taló i amb 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
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568 (P - 16)

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568 (P - 17)

8,0002,19 17,52

18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18) 3,00013,85 41,55

19 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 19) 4,00023,55 94,20

20 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 - 20)

16,00024,12 385,92

21 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 21)

2,00078,65 157,30

22 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 (P - 22)

2,00022,02 44,04

23 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE
EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 23)

1,00020,71 20,71

24 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 - 24)

16,0009,30 148,80

25 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 25)

2,0009,30 18,60

26 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials 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)

16,00014,86 237,76

27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 27)

1,00013,57 13,57

28 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 28)

2,00019,73 39,46

29 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 30)

1,00024,76 24,76

30 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 29)

8,0006,35 50,80

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.157,52

OBRA PRESSUPOST  ESS GURB01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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

150,00012,86 1.929,00

Euro
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desmuntatge inclòs (P - 31)

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

40,0005,27 210,80

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

40,00029,65 1.186,00

4 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 - 34)

4,00021,88 87,52

5 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d´alçària
2,5 m i llargària 3,5 m (P - 35)

1,000426,72 426,72

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

2,00027,12 54,24

7 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 36)

12,00042,40 508,80

8 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 53) 12,00019,31 231,72

CAPÍTOLTOTAL 01.02 4.634,80

OBRA PRESSUPOST  ESS GURB01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

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 - 40)

6,000212,90 1.277,40

2 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament 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 de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 42)

6,000139,02 834,12

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

8,00053,90 431,20

4 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

3,000189,43 568,29

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)

2,00051,49 102,98

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

1,000111,67 111,67

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

1,00083,90 83,90

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

1,00049,40 49,40

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 49)

16,0001,85 29,60

10 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança 1,000104,00 104,00

Euro
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PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:27/01/11 4Data:

general de seguretat i higiene en el treball (P - 50)

11 HQU1A50A mes 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 (P - 41)

12,000157,53 1.890,36

CAPÍTOLTOTAL 01.03 5.482,92

OBRA PRESSUPOST  ESS GURB01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 52) 1,000181,49 181,49

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 38) 2,00019,31 38,62

3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 37)

6,000138,54 831,24

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.051,35

OBRA PRESSUPOST  ESS GURB01

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 51) 8,00029,77 238,16

CAPÍTOLTOTAL 01.05 238,16

Euro
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1. MEMÒRIA  

 
Pel control de la qualitat de l’execució de les diferents unitats d’obra que intervenen en 

aquest projecte s’aplicaran les especificacions generals i particulars que sobre elles 

s’estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques, amb les implicacions que els 

resultats del control puguin tenir sobre les condicions d’acceptació, recepció i 

abonament, així com sobre els mesures correctores en cas de ser necessàries. 

 

Autocontrol del contractista 

 

El Contractista està obligat a realitzar el seu “Autocontrol” de cotes, toleràncies i 

geomètric en general i el de qualitat, mitjançant assaigs de materials, densitats de 

compactació, etc. S’entén que no es comunicarà a la Propietat, representada per el 

Director de l’Obra o persona delegada a aquest efecte, que una unitat d’obra està 

acabada segons el parer del Contractista per a la seva comprovació per la Direcció 

d’Obra, fins que el mateix Contractista, mitjançant el seu personal facultat per al cas, 

hagi fet les seves pròpies comprovacions i assajos i s’hagi assegurat de complir les 

especificacions. Això, sense perjudici que la Direcció de l’Obra pugui fer les 

inspeccions i proves que cregui oportuns en qualsevol moment de l’execució. Per a 

això, el contractista està obligat a disposar en l’obra dels equips necessaris suficients, 

tant materials de laboratori, instal·lacions, aparell, etc., com humans, amb facultatius i 

auxiliars capacitats per a aquests mesuraments i assaigs. 

 

A aquesta operació s’anomenarà “autocontrol”. 

 

Els assaigs d’autocontrol seran a càrrec del contractista de forma integra. 

 

Després que el contractista prevegi amb els seus assaigs i mesuraments d’autocontrol 

que en un tram una unitat d’obra està acabada i compleix les especificacions , ho 

comunicarà a la direcció d’obra perquè a aquesta pugui procedir als seus mesuraments i 

assaigs de control, pels que posarà les màximes facilitats. 

 

 

 



ANNEX 14: Pla de control de qualitat / 4 
 

Control de la direcció 

 

Amb independència de l’anterior, la direcció d’obra executarà les comprovacions, 

amidaments i assaigs que estimi oportuns, que es denominaran “de contrast”, a 

diferència de l’autocontrol. L’enginyer director podrà prohibir l’execució d’una unitat 

d’obra si no estan disponibles a aquests elements d’autocontrol per a la mateixa, sent 

integra responsabilitat del contractista les eventuals conseqüències de demora, costos, 

etc. 

 

El contractista ha de disposar del seu propi laboratori a efectes d’assegurar que els 

resultats fallits sigui mínims, en les seves peticions d’”Apte” al laboratori de la 

propietat. 

 

2. PRESSUPOST 

 

A continuació s’adjunta el pressupost realitzat amb tots els assajos previstos per a 

garantir la deguda qualitat de tots els materials que s’utilitzaran en l’obra.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS 
 
 



 



Pressupost Pla de Control de Qualitat
Supressió passos a nivell Gurb

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/01/11 1Data:

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
VIALCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESOBRA ELEMENTAL 01
MOVIMENT DE TERRESACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1

1 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 1082 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
VIALCAPÍTOL 01
AFERMATSOBRA ELEMENTAL 02
AFERMATSACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 1241 J0553102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 1812 J055A209

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84

3 J0559138

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 1264 J0559108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 1225 J0556105

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT-125

6 J0554133

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa segons la norma NLT-1687 J9H1G20K

Euro



Pressupost Pla de Control de Qualitat
Supressió passos a nivell Gurb

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/01/11 2Data:

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 1428 J0565306

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 1239 J0552201

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 18210 J055D10D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 125

11 J0554103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 124

12 J055H102

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 131

13 J055R10Q

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT
185

14 J0561111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-215 J056C20D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 19416 J055F30F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 13917 J055G30G

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 13818 J0563304

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-819 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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Supressió passos a nivell Gurb

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/01/11 3Data:

U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent20 J9H1B400

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 1097-521 J03DB20A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502

22 J03DA209

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, morters i
formigons segons la norma UNE_EN 933-3

23 J030KB0L

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 14613024 J030TL0W

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE_EN 933-225 J03D2402

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106

26 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 10627 J03D5205

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT
168-90

28 J9H1520K

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE_EN 1744-1

29 J030A10A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99

30 J03DF30E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN
933-5

31 J03DG30F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/01/11 4Data:

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 10832 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164-9033 J9H1210F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-204

34 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE 933 (1)35 J0304M03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 1813436 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1

37 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 10338 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-9039 J9H1310G

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
VIALCAPÍTOL 01
DRENATGEOBRA ELEMENTAL 03
DRENATGEACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal�lacions d'evacuació i
sanejament, segons indicacions del plec de control

1 JZ11U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN 1242 JDD42101

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro
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U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la norma UNE
127-011experimental

3 JDD43202

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent4 JZ122205

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-25 JFA1410A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE_EN 7446 JFA1510A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-17 JG21B203

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE_EN 50086-18 JG21C203

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-19 JG21D203

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-110 JG21F203

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons el plec de prescripcions tècniques general per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

11 JFG14001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions del MOPT

12 JFG14011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE_EN 5008613 JG21E203

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 10414 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106

15 J03D4204

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 10716 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 10817 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502

18 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1

19 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-204

20 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE
83-304-84 i UNE 83-313-90

21 J0607608

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

22 JFG11201

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons el plec
de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

23 JFG12C01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESOBRA ELEMENTAL 01
TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 1081 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:27/01/11 7Data:

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-204

2 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106

3 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 1044 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 1075 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1

6 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
CALAIXOBRA ELEMENTAL 02
SOLERAACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068

1 J0B21103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum

2 J0B25101

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-0683 J0B28103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE
83-304-84 i UNE 83-313-90

4 J0607708

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01

Euro
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ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
CALAIXOBRA ELEMENTAL 02
ALÇATSACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE
83-304-84 i UNE 83-313-90

1 J0607708

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068

2 J0B21103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum

3 J0B25101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-0684 J0B28103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
CALAIXOBRA ELEMENTAL 02
DINTELLACTIVITAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE
83-304-84 i UNE 83-313-90

1 J0607708

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-0682 J0B28103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068

3 J0B21103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum

4 J0B25101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
CALAIXOBRA ELEMENTAL 02
ACABATSACTIVITAT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 1391 J055G30G

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-6282 J7J12101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53-558

3 J7J1K602

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628

4 J7J17101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-6285 J7J16101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-6286 J7J14101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-6287 J7J11101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 181348 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 1039 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 14613010 J030TL0W

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus11 J7V1N600

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma
UNE 53-628

12 J7J15101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
ALETESOBRA ELEMENTAL 03
SABATESACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE
83-304-84 i UNE 83-313-90

1 J0607708

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
ALETESOBRA ELEMENTAL 03
ALÇATSACTIVITAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE
83-304-84 i UNE 83-313-90

1 J0607708

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
ALETESOBRA ELEMENTAL 03
ACABATSACTIVITAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinció de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 103191 J7B0E50L

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons
plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

2 JFA19C01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la norma
UNE_EN 1452-2

3 JFA1800A

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma
UNE_EN_ISO 306

4 JFA13A0H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE 40-5295 J7B0G50N

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 103196 J7B0F50L

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Detrminació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra de material geotextil,
segons la norma UNE_EN ISO 10319

7 J7B0D50L

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE_EN 9658 J7B0A50J

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99

9 J03DF30E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE_EN 933-210 J03D2402

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 10411 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
EMPENTA OLEODINÀMICAOBRA ELEMENTAL 04
EMPENTA OLEODINÀMICAACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE
83-304-84 i UNE 83-313-90

1 J0607608

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41-1842 J452JJ03

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41-1843 J452KJ03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 41-1844 J452LK03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PCQOBRA 01
TRAMIFICATSUBOBRA 01
ACABATSCAPÍTOL 03
ACTUACIONS DE VIAOBRA ELEMENTAL 01
ACTUACIONS DE VIAACTIVITAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Recepció i control de materials per a via balastada, i emissió d'informe per quadriplicat, segons les indicacions de les
normes NRV 3-4-0 i NRV 3-4-1, i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1 JTT1U015

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Recepció i assaig de balast, i emissió d'informe per quadriplicat, segons les normes NRV 3-4-0.0 i NRV 3-4-0.2, i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

2 JTT1U012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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NIVELL 5: ACTIVITAT Import

ACTIVITAT 01.01.01.01.01 Moviment de terres 225,96
01.01.01.01 Moviment de terresOBRA ELEMENTAL 225,96

ACTIVITAT 01.01.01.02.01 Afermats 1.954,64
01.01.01.02 AfermatsOBRA ELEMENTAL 1.954,64

ACTIVITAT 01.01.01.03.01 DRENATGE 2.472,78
01.01.01.03 DRENATGEOBRA ELEMENTAL 2.472,78

ACTIVITAT 01.01.01.04.01 ACABATS 0,00
01.01.01.04 ACABATSOBRA ELEMENTAL 0,00

ACTIVITAT 01.01.02.01.01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 193,11
01.01.02.01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESOBRA ELEMENTAL 193,11

ACTIVITAT 01.01.02.02.01 Solera 408,89
ACTIVITAT 01.01.02.02.02 Alçats 522,29
ACTIVITAT 01.01.02.02.03 Dintell 360,68
ACTIVITAT 01.01.02.02.04 Acabats 433,90

01.01.02.02 CALAIXOBRA ELEMENTAL 1.725,76

ACTIVITAT 01.01.02.03.01 Sabates 150,86
ACTIVITAT 01.01.02.03.02 Alçats 150,86
ACTIVITAT 01.01.02.03.03 Acabats 387,68

01.01.02.03 ALETESOBRA ELEMENTAL 689,40

ACTIVITAT 01.01.02.04.01 EMPENTA OLEODINÀMICA 238,53
01.01.02.04 EMPENTA OLEODINÀMICAOBRA ELEMENTAL 238,53

ACTIVITAT 01.01.02.05.01 ACABATS 0,00
01.01.02.05 ACABATSOBRA ELEMENTAL 0,00

ACTIVITAT 01.01.03.01.01 ACTUACIONS DE VIA 359,79
01.01.03.01 ACTUACIONS DE VIAOBRA ELEMENTAL 359,79

ACTIVITAT 01.02.02.01.04 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 0,00
01.02.02.01 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAROBRA ELEMENTAL 0,00

ACTIVITAT 01.02.03.01.01 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE 0,00
01.02.03.01 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGREOBRA ELEMENTAL 0,00

7.859,97

NIVELL 4: OBRA ELEMENTAL Import

OBRA ELEMENTAL 01.01.01.01 Moviment de terres 225,96
OBRA ELEMENTAL 01.01.01.02 Afermats 1.954,64
OBRA ELEMENTAL 01.01.01.03 DRENATGE 2.472,78
OBRA ELEMENTAL 01.01.01.04 ACABATS 0,00

01.01.01 VIALCAPÍTOL 4.653,38

OBRA ELEMENTAL 01.01.02.01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 193,11
OBRA ELEMENTAL 01.01.02.02 CALAIX 1.725,76
OBRA ELEMENTAL 01.01.02.03 ALETES 689,40
OBRA ELEMENTAL 01.01.02.04 EMPENTA OLEODINÀMICA 238,53
OBRA ELEMENTAL 01.01.02.05 ACABATS 0,00

01.01.02 ESTRUCTURESCAPÍTOL 2.846,80

OBRA ELEMENTAL 01.01.03.01 ACTUACIONS DE VIA 359,79
01.01.03 ACABATSCAPÍTOL 359,79

OBRA ELEMENTAL 01.02.02.01 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 0,00
01.02.02 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARCAPÍTOL 0,00

OBRA ELEMENTAL 01.02.03.01 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE 0,00
01.02.03 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRECAPÍTOL 0,00
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7.859,97

NIVELL 3: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01.01 VIAL 4.653,38
CAPÍTOL 01.01.02 ESTRUCTURES 2.846,80
CAPÍTOL 01.01.03 ACABATS 359,79

01.01 TRAMIFICATSUBOBRA 7.859,97

CAPÍTOL 01.02.02 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 0,00
CAPÍTOL 01.02.03 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE 0,00

01.02 NO TRAMIFICATSUBOBRA 0,00

7.859,97

NIVELL 2: SUBOBRA Import

SUBOBRA 01.01 TRAMIFICAT 7.859,97
SUBOBRA 01.02 NO TRAMIFICAT 0,00

01 Pressupost  PCQObra 7.859,97

7.859,97

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost PCQ 7.859,97
7.859,97

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL VIAL01

OBRA ELEMENTAL MOVIMENT DE TERRES01

ACTIVITAT MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 19)

15,0009,24 138,60

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 11)

2,00043,68 87,36

ACTIVITATTOTAL 01.01.01.01.01 225,96

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL VIAL01

OBRA ELEMENTAL AFERMATS02

ACTIVITAT AFERMATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 22)

1,00037,98 37,98

2 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 28)

1,00040,74 40,74

3 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 27)

1,00059,58 59,58

4 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 26)

1,00059,58 59,58

5 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 25)

1,00036,30 36,30

6 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 24)

1,00036,87 36,87

7 J9H1G20K U Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa segons la norma NLT-168 (P - 63)

4,00021,62 86,48

8 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 36)

1,00024,23 24,23

9 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 21)

1,00047,58 47,58

10 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 182 (P - 29)

1,00075,90 75,90

11 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
125 (P - 23)

1,00036,87 36,87

12 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 32)

2,00044,46 88,92

13 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 33)

1,00061,76 61,76

14 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de 1,00042,10 42,10

Euro
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material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 34)

15 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 37)

1,00095,24 95,24

16 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 30)

1,00022,58 22,58

17 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 31)

1,00050,00 50,00

18 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 35)

1,00033,05 33,05

19 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE_EN 933-8 (P - 9)

2,0009,17 18,34

20 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 62)

7,0009,43 66,01

21 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 1097-5 (P - 14)

1,0003,06 3,06

22 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 13)

1,00081,87 81,87

23 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, morters i formigons
segons la norma UNE_EN 933-3 (P - 3)

1,00026,42 26,42

24 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146130 (P - 4)

1,00014,82 14,82

25 J03D2402 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE_EN 933-2 (P - 6)

1,00020,26 20,26

26 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 7)

1,00024,45 24,45

27 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 8)

1,00024,45 24,45

28 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT
168-90 (P - 61)

4,00048,92 195,68

29 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 (P - 2)

1,00044,74 44,74

30 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 15)

1,00057,30 57,30

31 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 933-5 (P
- 16)

1,00023,14 23,14

32 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 11)

1,00043,68 43,68

33 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 59)

1,00030,18 30,18

34 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 17)

1,00026,08 26,08

35 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE 933 (1) (P - 1)

1,00020,38 20,38
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36 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 20)

2,00084,61 169,22

37 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 19)

10,0009,24 92,40

38 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 18)

2,0005,05 10,10

39 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 60)

1,00026,30 26,30

ACTIVITATTOTAL 01.01.01.02.01 1.954,64

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL VIAL01

OBRA ELEMENTAL DRENATGE03

ACTIVITAT DRENATGE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal�lacions d'evacuació i sanejament,
segons indicacions del plec de control (P - 82)

1,000369,48 369,48

2 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 64)

3,00068,07 204,21

3 JDD43202 U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals
i verticals de graons de pous, segons la norma UNE
127-011experimental (P - 65)

1,00056,53 56,53

4 JZ122205 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 83)

1,000405,17 405,17

5 JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra
de tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 (P - 67)

1,0009,73 9,73

6 JFA1510A U Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una
mostra de tub de PVC, segons la norma UNE_EN 744 (P - 68)

1,00062,96 62,96

7 JG21B203 U Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 50086-1 (P - 75)

1,00029,86 29,86

8 JG21C203 U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions,
segons la norma UNE_EN 50086-1 (P - 76)

1,00017,14 17,14

9 JG21D203 U Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons
la norma UNE_EN 50086-1 (P - 77)

1,00026,69 26,69

10 JG21F203 U Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma
UNE_EN 50086-1 (P - 79)

1,00088,98 88,98

11 JFG14001 U Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons el plec de
prescripcions tècniques general per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 73)

1,00046,61 46,61

12 JFG14011 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub
units pel junt corresponent, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades de sanejament de
poblacions del MOPT (P - 74)

1,00054,03 54,03

13 JG21E203 U Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a
canalitzacions, segons la norma UNE_EN 50086 (P - 78)

1,00065,44 65,44

14 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 5)

1,00020,26 20,26

15 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) 1,00024,45 24,45

Euro



Pressupost Pla de Control de Qualitat
Supressió passos a nivell Gurb

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:27/01/11* 4Data:

d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 7)

16 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 10)

1,00032,44 32,44

17 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 11)

4,00043,68 174,72

18 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 12)

1,00083,56 83,56

19 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 19)

33,0009,24 304,92

20 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 17)

1,00026,08 26,08

21 J0607608 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 38)

1,00045,26 45,26

22 JFG11201 U Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre
comprès entre 500 i 1000 mm, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del
MOPT (P - 71)

1,000259,71 259,71

23 JFG12C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó
de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 72)

1,00064,55 64,55

ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01 2.472,78

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES02

OBRA ELEMENTAL TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01

ACTIVITAT TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 11)

1,00043,68 43,68

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 17)

1,00026,08 26,08

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 7)

1,00024,45 24,45

4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 5)

1,00020,26 20,26

5 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 10)

1,00032,44 32,44

6 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 19)

5,0009,24 46,20

ACTIVITATTOTAL 01.01.02.01.01 193,11
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OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES02

OBRA ELEMENTAL CALAIX02

ACTIVITAT SOLERA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
40)

2,00019,48 38,96

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum (P - 41)

2,00028,73 57,46

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 42)

1,00010,75 10,75

4 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 39)

4,00075,43 301,72

ACTIVITATTOTAL 01.01.02.02.01 408,89

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES02

OBRA ELEMENTAL CALAIX02

ACTIVITAT ALÇATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 39)

6,00075,43 452,58

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
40)

1,00019,48 19,48

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum (P - 41)

1,00028,73 28,73

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 42)

2,00010,75 21,50

ACTIVITATTOTAL 01.01.02.02.02 522,29

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES02

OBRA ELEMENTAL CALAIX02

ACTIVITAT DINTELL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE

4,00075,43 301,72
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83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 39)

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 42)

1,00010,75 10,75

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
40)

1,00019,48 19,48

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum (P - 41)

1,00028,73 28,73

ACTIVITATTOTAL 01.01.02.02.03 360,68

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES02

OBRA ELEMENTAL CALAIX02

ACTIVITAT ACABATS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 31)

2,00050,00 100,00

2 J7J12101 U Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de
junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P - 52)

1,00018,60 18,60

3 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53-558 (P
- 57)

1,00037,20 37,20

4 J7J17101 U Determinació de l'augment de volum experimentat durant 7 dies
a temperatura ambient d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53-628 (P - 56)

1,00036,84 36,84

5 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P -
55)

1,00039,64 39,64

6 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P - 53)

1,00019,54 19,54

7 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P - 51)

1,00027,44 27,44

8 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 20)

1,00084,61 84,61

9 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 18)

1,0005,05 5,05

10 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146130 (P - 4)

1,00014,82 14,82

11 J7V1N600 U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines
impermeabilitzants del mateix tipus (P - 58)

1,00020,33 20,33

12 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24
h d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE
53-628 (P - 54)

1,00029,83 29,83

ACTIVITATTOTAL 01.01.02.02.04 433,90

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01
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CAPÍTOL ESTRUCTURES02

OBRA ELEMENTAL ALETES03

ACTIVITAT SABATES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 39)

2,00075,43 150,86

ACTIVITATTOTAL 01.01.02.03.01 150,86

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES02

OBRA ELEMENTAL ALETES03

ACTIVITAT ALÇATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 39)

2,00075,43 150,86

ACTIVITATTOTAL 01.01.02.03.02 150,86

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES02

OBRA ELEMENTAL ALETES03

ACTIVITAT ACABATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J7B0E50L U Determinció de l'allargament de trencament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 48)

1,00030,27 30,27

2 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material
plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 70)

1,00050,24 50,24

3 JFA1800A U Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt
de fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE_EN
1452-2 (P - 69)

1,00018,22 18,22

4 JFA13A0H U Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una
mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE_EN_ISO
306 (P - 66)

1,00017,75 17,75

5 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 50)

1,00058,01 58,01

6 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 49)

1,00023,96 23,96

7 J7B0D50L U Detrminació de la resistència a tracció monodireccional,
longitudinal i transversal, d'una mostra de material geotextil,
segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 47)

1,00053,59 53,59

8 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
de material geotèxtil, segons la norma UNE_EN 965 (P - 46)

1,00037,82 37,82

Euro



Pressupost Pla de Control de Qualitat
Supressió passos a nivell Gurb

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:27/01/11* 8Data:

9 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 15)

1,00057,30 57,30

10 J03D2402 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE_EN 933-2 (P - 6)

1,00020,26 20,26

11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 5)

1,00020,26 20,26

ACTIVITATTOTAL 01.01.02.03.03 387,68

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES02

OBRA ELEMENTAL EMPENTA OLEODINÀMICA04

ACTIVITAT EMPENTA OLEODINÀMICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607608 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 38)

1,00045,26 45,26

2 J452JJ03 U Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons
la norma UNE 41-184 (P - 43)

1,00057,74 57,74

3 J452KJ03 U Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge,
segons la norma UNE 41-184 (P - 44)

1,00094,81 94,81

4 J452LK03 U Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu
d'ancoratge, segons la norma UNE 41-184 (P - 45)

1,00040,72 40,72

ACTIVITATTOTAL 01.01.02.04.01 238,53

OBRA PRESSUPOST  PCQ01

SUBOBRA TRAMIFICAT01

CAPÍTOL ACABATS03

OBRA ELEMENTAL ACTUACIONS DE VIA01

ACTIVITAT ACTUACIONS DE VIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JTT1U015 U Recepció i control de materials per a via balastada, i emissió
d'informe per quadriplicat, segons les indicacions de les normes
NRV 3-4-0 i NRV 3-4-1, i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 81)

1,000152,22 152,22

2 JTT1U012 U Recepció i assaig de balast, i emissió d'informe per quadriplicat,
segons les normes NRV 3-4-0.0 i NRV 3-4-0.2, i d'acord amb el
plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 80)

1,000207,57 207,57

ACTIVITATTOTAL 01.01.03.01.01 359,79

(*)  BRANQUES INCOMPLETES
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1 INTRODUCCIÓ   
 
L’objecte del present projecte és la definició a nivell de projecte constructiu de les 
accions a realitzar per efectuar les obres necessàries per a la supressió dels passos a 
nivell de la línea R3 de Renfe al terme municipal de Gurb.  
 
Aquest annex pretén indicar les mesures correctores i protectores encaminades a evitar o 
reduir els impactes ambientals derivats de l’execució de la construcció del pas inferior.  
 
 
1.1 MARC NORMATIU 
 
 
El marc normatiu que regula el tràmit d’avaluació del impacte ambiental del projecte és: 

- Reial Decret Llei 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes (BOE núm. 23, 26.01.2008). 

- Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la 
informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi 
ambient (incorpora les Directives 2003/4/CE y 2003/35/CE) - Derogada 
parcialment pel Reial Decret Llei 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes. 

- Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient. (BOE núm. 102; 26.04.2006) - Derogada 
parcialment pel Reial Decret Llei 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes. 

- Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 
- Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per 

l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d’avaluació d’impacte 
ambiental (BOE núm. 239, 05.10.88). 

 
Cal remarcar, primer de tot, que el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, 
estableix l’obligació de sotmetre a l’avaluació d’impacte ambiental únicament aquells 
projectes inclosos en l’Annex I. En el cas específic de projectes d’infraestructures (Grup 
6), s’inclouen aquells que “modifiquen el trazado de autopistas, autovias, vías rápidas y 
carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 
kilometros”. 
El present projecte no s’inclou en aquest supòsit donat que la longitud de traçat és de 
tant sols 500 m. 
El mateix Reial Decret Legislatiu 1/2008 estableix que també s’hauran de sotmetre al 
tràmit d’avaluació de l’impacte ambiental els projectes compresos a l’annex II, quan ho 
decideixi l’òrgan ambiental, d’acord amb uns criteris que venen definits en l’annex III, i 
que fan referència als valors ambientals del territori afectat. A l’annex II no es troba cap 
categoria que faci referència a la tipologia de les actuacions a realitzar. 
Finalment, la mateixa llei, també diu que s’hauran de sotmetre a tràmit d’avaluació 
ambiental els projectes no inclosos a l’annex I que puguin afectar directa o 
indirectament la Xarxa Natura 2000, quan ho decideixi l’òrgan ambiental. En aquest cas 
el projecte no afectarà a la Xarxa Natura 2002 al tractar-se d’una actuació molt puntual 
que no es troba prop de la Xarxa Natura 2000. 
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Pel que fa a la legislació catalana, Decret 114/1988, de 7 d’abril, l’actuació a realitzar 
tampoc es troba inclosa en cap dels seus annexes d’aplicació del tràmit d’avaluació 
ambiental. 
Per tant doncs, resumint, a aquest projecte no li és d’aplicació el tràmit d’avaluació de 
l’impacte ambiental d’acord amb la legislació estatal i catalana actualment vigent. 
 
 
2 OBJECTIUS 
 
L'objecte del present estudi és la redacció de l’informe ambiental del projecte de 
construcció del pas inferior sota les vies de Renfe al terme municipal de Gurb, per tal de 
determinar les afectacions que les obres projectades poden comportar sobre el medi 
ambient, tot definint unes mesures de caire preventiu per aquells impactes que siguin 
evitables i unes mesures correctores per aquells impactes no evitables, però reduint la 
seva magnitud fins a fer que el projecte resulti compatible amb el medi. 
Tal i com s’ha justificat en l’apartat anterior, aquest projecte queda exclòs de sotmetre’s 
al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, segons normativa vigent estatal i 
autonòmica. 
No obstant, es creu convenient fer un estudi dels impactes que les obres poden provocar 
sobre el medi ambient definint aquelles mesures necessàries per prevenir els mateixos o 
reduir la seva magnitud fins a fer que el projecte resulti compatible amb el medi. 
 
 
3 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE  
 
En aquest projecte, es projecta la supressió dels passos a nivell propers a les masies de 
El Serrat de la Comella i de Can Roca, de la línia de Renfe Barcelona – Vic – 
Puigcerdà, dins del terme municipal de Gurb. Per tal de poder donar permeabilitat 
transversal al trànsit rodat un cop suprimits els dos passos a nivell, es projecta la 
construcció d’un únic pas inferior situat al mateix punt que l’actual pas a nivell situat 
més al sud. Aquest pas inferior té una longitud total de 15 m per tal de passar per sota 
de la via de Renfe existent, deixant oberta la possibilitat de desdoblar-la si mai es 
considera necessari. 
 
El nou vial que es projecta, que passa pel pas inferior i que connecta ambdues bandes de 
la línia del ferrocarril, essent el seus punts de connexió inicial i final dos camins rurals 
existents, ha estat catalogat com a camí rural. També es projecten dos nous camins 
d’accés al nou vial, ja que existeix actualment un camí paral·lel a la via que s’ha de 
mantenir.  
 
La construcció del calaix sota la via de ferrocarril es farà a través d’un sistema 
d’empenta oleodinàmica que no afectarà ni a la catenària ni a cap altra instal·lació 
ferroviària. 
Quant a les actuacions referents al drenatge s’ha projectat unes cunetes longitudinals a 
banda i banda del carrils al llarg de tot el vial excepte en el tram que discorre dins el 
calaix. També s’han projectat cunetes de guarda a les capçaleres d’alguns talussos, 
només en aquelles on s’ha estimat necessari.  
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4 AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ACTUACIONS  
 
4.1 Introducció 
 
En els següents apartats es fa un resum de quins són els principals impactes que el 
projecte pot comportar sobre cadascun dels vectors ambientals potencialment afectats; 
una valoració objectiva dels factors essencials del medi físic, biòtic i abiòtic, del medi 
socio-econòmic i del patrimoni cultural que resultaran afectats dins de la zona on es 
pretén realitzar el projecte i finalment, l’aplicació d’aquelles mesures preventives i/o 
correctores per tal de minimitzar-ne l’impacte. 
Les principals accions del projecte susceptibles de generar impactes deriven de: 
- Ocupació de noves superfícies, tant les degudes al nou traçat, com per les ocupacions 
temporals pròpies de l’obra (parc de maquinària, aplec de materials, accessos, dipòsit 
dels materials d’excavació, etc.). 
- Els moviments de terres conseqüència d’excavacions, la generació de desmunts i 
terraplens, els quals afectaran a la qualitat atmosfèrica, la geologia i geomorfologia i 
també al conjunt del paisatge més proper que envolta la infraestructura.  
- El transport i abocament dels materials de l’excavació del pas inferior en la zona de 
dipòsit prevista. 
- El trànsit i moviment de la maquinaria. 
- L’esbrossada de vegetació de les superfícies afectades pel projecte. 
- La generació de residus els quals caldrà recollir i gestionar tal i com estableix la 
legislació vigent 
- L’increment dels nivells sonors que s’enregistren a la zona per part del personal d’obra 
i la maquinària així com pel trànsit de trens un cop entri el projecte en funcionament. 
 
4.2 Valoració dels impactes 
 
4.2.1 Qualitat atmosfèrica. 
 
Causes d’impacte: l’impacte sobre la qualitat de l’aire és degut principalment a la pols 
que es generarà durant les obres. Les causes principals són dues: 

- Els treballs d’excavació dels materials en la construcció del pas inferior 
sobretot a causa de les demolicions. 

- El moviment de la maquinaria pel transport dels materials d’excavació i la 
resta de materials necessaris per la realització de les obres. 

 
L’efecte més important és degut a les molèsties que pot comportar sobre els usuaris de 
la carretera i els habitatges localitzats més pròxims a la zona d’obres. 
 
Referent als nivells sonors, únicament s’incrementaran en la zona d’estudi en la fase 
d’obres degut a la maquinària i els propis treballs de les obres de construcció. 
 
Valoració de l’impacte: l’impacte de les obres sobre la qualitat atmosfèrica i nivell 
sonor es valora com a moderat. Varies són les causes que justifiquen aquesta valoració: 

- Ens trobem en un medi on els nivells actuals de contaminants és molt baix i 
per tant presenta una elevada capacitat d’absorció. 

- No existeixen en les proximitats dels punts o zones on es pot generar pols, 
cap receptor que presenti una especial sensibilitat respecte aquesta afectació. 
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- La vegetació pròxima no és especialment sensible a la pols que es pugui 
generar amb les obres. Tampoc en les proximitats existeixen hàbitats 
faunístics amb presencia d’espècies que puguin resultar afectades. 

- Aquesta zona on es localitza el projecte presenta una pluviometria i humitat 
elevades, essent aquest factor climàtic una circumstància favorable respecte 
a evitar la generació de pols i mitigar el potencial efecte de la pols sobre la 
vegetació, pel rentat de l’aigua de la pluja. 

Un cop acabat el projecte i entri en funcionament el nou traçat, l’impacte serà 
compatible i igual al que existia abans de dur a terme les obres, ja que l’únic que es 
realitza es el pas inferior de la carretera ja existent. La recuperació de l’estat inicial es 
produirà de forma immediata, essent l’impacte residual nul. 
 
Mesures correctores: algunes de les causes de generació de pols són evitables si es 
preveuen les mesures correctores adients, entre d’altres el reg dels camins de servei de 
l’obra. La freqüència del reg dependrà de les condicions climàtiques i d’humitat, essent 
el suficient per tal d’evitar que es generi pols al pas dels vehicles. 
 
Per controlar els nivells sonors caldrà garantir el compliment de la Normativa en quant 
als nivells màxims de soroll de la maquinària utilitzada en l’obra. (Resolució de 30 
d’octubre de 1995 per la qual s’aprova una ordenança municipal tipus, reguladora del 
soroll i les vibracions). I el compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica (DOGC núm. 3675, 11.07.02). 
 
 
4.2.2 Hidrologia. 
 
Causes d’impacte: L’afectació sobre la hidrologia es pot produir a nivell d’aigües 
superficial i aigües subterrànies. 
 
En relació a les aigües superficials l’afectació es pot produir per causa directa en el cas 
que les obres abastin cursos d’aigua superficials, o per causa indirecta si la qualitat de 
les aigües es pot veure alterada com a conseqüència de les obres. En aquest sentit, 
l’alteració de la qualitat es pot produir pel increment de la terbolesa de l’aigua degut a 
l’erosió de les superfícies denudades o l’arrossegament de terres soltes en moments de 
fortes pluges, o bé perquè hi puguin anar a parar materials contaminats procedents de 
l’obra (olis, líquids desencofrants, formigons, additius, ... etc.). 
 
En el cas de la construcció del pas inferior de la carretera una de les causes potencials 
de contaminació de les aigües superficials són les aigües que han rentat superfícies on 
s’han aplicat tractament amb formigó, o altres materials. 
 
L’afectació a les aigües subterrànies també es pot produir de forma directa, si les obres 
intercepten fluxos d’aigua subterrània, o be de forma indirecta, per la infiltració de 
contaminants o aigües contaminades que entrin en contacte amb les aigües subterrànies. 
 
Valoració del impacte: al tractar-se d’una actuació de poca envergadura i trobar-se els 
cursos d’aigües a distàncies elevades l’afectació directa a les aigües superficials serà 
nul·la. Per tant, es valora l’impacte inicial del projecte en relació a les aigües 
superficials com a compatible. 
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En relació a l’alteració de la qualitat de les aigües superficials degut a la terbolesa 
provocada per l’erosió de superfícies denudades o l’arrossegament de terres soltes, s’ha 
considerat l’impacte potencial del projecte com a compatible, ja que les superfícies 
denudades seran poc importants i temporals i trobant-se allunyades dels cursos d’aigua 
superficial. 
 
Més important en canvi podria ser l’afectació a la qualitat de les aigües superficials 
degut als contaminants que genera l’obra, considerant-se però l’impacte inicial potencial 
per aquesta causa com a compatible. Suposen un risc especial les aigües d’escorrentia 
de les superfícies on s’ubica la infraestructura auxiliars de l’obra, i per tant on es 
concentren tant les substàncies que poden resultar potencialment contaminants, com 
aquelles operacions que poden comportar major risc de que es produeixi una fuita 
accidental de materials contaminants (canvi d’olis de la maquinaria, repostar de 
combustibles, transvasament de subsistències potencialment contaminants, ... etc.). 
 
L’impacte sobre les aigües subterrànies es considera compatible, ja que no es preveu 
que s’afecti el nivell freàtic d’aquest zona; si per contra es pot produir un impacte 
potencial per causa indirecte, per risc de que o bé líquids contaminants o bé aigües 
superficials contaminades puguin infiltrar-se i afectar a les aigües subterrànies. 
 
Mesures correctores: per tal d’eliminar o minimitzar la magnitud dels impactes 
potencials anteriorment esmentats, es proposen l’aplicació de les següents mesures 
correctores: 

- A les superfícies previstes pel dipòsit dels materials d’excavació es 
construiran prèvia a la utilització, drenatges perimetrals que evitin que el 
drenatge natural dels vessants circuli pel interior d’aquestes àrees denudades 
i arrosseguin les terres. 

- A la zona prevista per la ubicació dels elements auxiliars d’obra es 
disposarà d’una àrea impermeabilitzada, on es realitzaran totes aquelles 
operacions que puguin comportar un risc d’abocament de materials 
contaminants (canvi d’oli dels vehicles, aprovisionament de combustible, 
transvasament de productes contaminants, etc). 

- Es disposarà a l’obra de material absorbent amb quantitat suficient per 
absorbir possibles basaments accidentals de líquids potencialment 
contaminants. 

- Compliment de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus. En 
aquest sentit es disposarà dels dipòsits adequats per la retirada dels residus 
generats per l’obra i, particularment, els destinats a emmagatzemar olis, 
combustibles i altres tipus de substàncies perilloses. Els dipòsits hauran de 
garantir una estanquitat del 100%. 

- Al final de l’obra es restauraran i revegetaran totes aquelles superfícies 
afectades per les obres. 

 
Un cop executat el projecte, l’impacte residual es pot considerar nul, recuperant -se les 
condicions inicials en un plaç curt de temps. 
 
4.2.3 Geologia i geomorfologia. 
 
Causes d’impacte: Els impactes més importants sobre la geologia són deguts a 
l’ocupació de nous terrenys, per tant, a un canvi en l’ús i característiques del sòl, i als 
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moviments de terres necessaris per la construcció del pas inferior i, una vegada superada 
la línia del ferrocarril, per tal de recuperar la cota corresponent a la rasant de la carretera 
actual. 
 
L’impacte sobre la geomorfologia és degut als canvis en la fisiografia i relleu que 
comportaran les obres projectades. Aquests canvis es produiran en tota la zona 
delimitada per els punts on es recuperaran les cotes corresponents a les rasants dels 
camins actuals. 
 
Valoració del impacte: L’impacte sobre la geologia degut a l’execució del projecte s’ha 
considerat com a moderat. Tot i que la superfície de nova ocupació com a conseqüència 
de la construcció del pas inferior és relativament petita, el volum de terres d’excavació 
és important, avaluant-se en uns 55.000 m3, que obliguen a l’hora a disposar d’un espai 
relativament ampli pel seu dipòsit. 
 
L’afectació sobre la geomorfologia s’ha valorat com a moderat - sever. La construcció 
del nou vial comporta un gran volum d’excavació de terres. Les modificacions més 
important en relació a la fisiografia actual es donaran en la zona del pas inferior, on els 
volums d’excavació seran majors.  
 
Les terres sobrants, com a conseqüència de les terres de desmunt, seran transportades i 
dipositades en abocador controlat tal i com es defineix en el projecte constructiu. En el 
cas que es decidís no fer-ho així, al ser el volum de terres superior a 10.000 m3, 
aquestes quedaran subjectes al compliment de les determinacions del Decret 396/2006, 
de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de 
terres procedents d’obres de la construcció. 
 
Mesures correctores: Per tal de minimitzar els impactes del projecte sobre la geologia i 
geomorfologia, es proposen adoptar les següents mesures correctores: 

- Es condicionaran com a superfície destinades a la infrastructura auxiliar de 
l’obra la mínima necessària. Un cop executat el projecte aquestes superfícies 
es restauraran, restablint o intentant recuperar al màxim les característiques 
fisiogràfiques primitives. 

- Minimitzar el risc d’erosió amb un disseny i execució adequada dels 
talussos. 

- Procedir de forma immediata a la restauració i revegetació de les superfícies 
denudades, un cop acabada l’obra. 

- Caldrà transportar a abocador controlat les terres sobrants, així com els 
materials de rebuig i tots els residus generats per l’obra. 

 
Un cop executat el projecte, l’impacte residual serà moderat-sever, ja que s’haurà 
modificat el relleu de la zona. 
 
 
4.2.4 Fauna. 
 
Causes d’impacte: L’impacte sobre la fauna causat pel projecte es pot produir tant de 
forma directa com indirecta. 
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- De forma directa l’impacte principal és degut a la destrucció i alteració dels 
diferents hàbitats faunístics en les zones afectades pel projecte. Es produeix 
un canvi d’ús del sòl en totes aquelles superfícies d’ocupació permanent o 
temporal. També es pot produir una afectació en el cas que la nova 
infraestructura condicioni la mobilitat de la fauna. 

- De forma indirecta es produirà un impacte de caràcter temporal mentre 
durin les obres, degut a la pols i principalment al increment dels nivells 
sonors pel treball de la maquinària, la realització de demolicions i el 
transport dels materials d’excavació al dipòsit. 

 
Valoració de l’impacte: l’impacte directe del projecte degut a la destrucció o alteració 
d’hàbitats faunístics, es valora com a compatible. Les superfícies d’ocupació, tant les 
permanents com les temporals, són poc importants o significatives en relació amb 
l’entorn.  
 
Les superfícies afectades no s’inclouen dins d’hàbitats d’especial interès i tampoc 
s’afectarà de forma directa a espècies faunístiques d’interès o protegides.  
 
El projecte tampoc afecta a la mobilitat de la fauna, ja que l’actuació que es realitza per 
a la construcció del pas inferior, suposa un nou vial de 500 m amb el mateix traçat en 
planta que el camí actual. Els traçats dels camins d’accés es situen prop dels camins 
actuals i tan sols tenen uns 400 m de longitud. 
 
Un cop finalitzades les obres l’impacte que el nou traçat produirà sobre la fauna es pot 
considerar pràcticament nul. 
 
Mesures correctores: de cares a minimitzar l’afectació sobre la fauna es proposen les 
següents mesures correctores: 

- Un cop acabades les obres es restauraran i revegetaran totes aquelles 
superfícies d’ocupació temporal i que quedin fora d’ús en que per les seves 
característiques, l’actuació sigui possible. 

- S’eliminarà totalment les restes d’obres i residus generats, transportant els 
mateixos a abocador controlat. 

- Limitar la superfície d’ocupació a la mínima necessària mitjançant 
l’encintament del límit d’obra i també tota aquella altre superfície 
d’ocupació temporal que pugui ser necessària en el decurs de les obres. 

 
 
4.2.5 Vegetació i flora. 
 
Causes d’impacte: L’impacte més important sobre la vegetació és directe, per la 
destrucció de la coberta vegetal que es localitzi en les noves superfícies d’ocupació. 
L’afectació és permanent. 
 
Valoració del impacte: l’impacte del projecte sobre la vegetació s’ha valorat inicialment 
com a compatible degut a que la superfície afectada és reduïda. S’afectarà 
majoritàriament vegetació corresponent a camps de conreu.  
 
Mesures correctores: per tal de minimitzar l’impacte del projecte sobre la vegetació i 
flora, s’adoptaran les següents mesures correctores: 
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- Limitar la superfície d’ocupació a la mínima necessària mitjançant 
l’encintament del límit d’obra. 

- En les superfícies afectades, previ a l’inici dels moviments de terres, es 
realitzarà la tala i esbrossada de la vegetació afectada. Per aquesta operació 
caldrà obtenir el corresponent permís de tala. 

- En la realització dels treballs de revegetació s’utilitzaran únicament espècies 
autòctones, pròpies de la zona. De forma especial s’evitarà l’ús o la 
introducció de qualsevol espècie invasora. 

- Un cop realitzada la hidrosembra dels talussos, al ser de tipus 1H:1V, es 
col·locaran mantes orgàniques de fibra de coco per tal de protegir el sòl i les 
llavors fins que surti la hidrosembra. 

 
L’impacte residual del projecte sobre la vegetació es pot considerar mínim. 
 
 
4.2.6 Espais naturals 
 
Causes d’impacte: l’impacte del projecte es produeix quant l’actuació afecta de forma 
directa o indirecta a algun d’aquests espais. En aquesta afectació cal tenir en compte dos 
aspectes diferents: en primer lloc si l’actuació se situa físicament dins de l’espai, i en 
segon lloc si s’afecta de forma directa i indirecta algun dels valors que justifiquen la 
protecció del espai o la seva consideració com d’especial interès. L’afectació es pot 
donar per la destrucció d’algun dels valors de l’espai o simplement l’alteració 
(disminució) de la seva qualitat. 
 
Valoració de l’impacte:No es preveu cap afecció directa o indirecta a espais d’interès 
natural. L’actuació no és situa físicament dins de cap espai. Per tant, l’impacte es valora 
com a compatible. 
 
 
4.2.7 Paisatge 
 
Causes d’impacte: L’afectació sobre el paisatge es degut als canvis que es produeixen 
en relació als principals paràmetres que defineixen aquest: vegetació, morfologia, 
fisiografia i relleu, hidrografia,... Per tant, la magnitud de l’impacte o grau d’afectació 
sobre el paisatge està en relació a la magnitud de l’impacte sobre cadascun d’aquests 
paràmetres. 
 
Valoració de l’impacte: atenent a l’afectació i valoració de l’impacte del projecte sobre 
els principals paràmetres que defineixen el paisatge, es valora l’impacte inicial del 
projecte sobre aquest com a moderat. 
 
Un cop acabades les obres, la incidència més important sobre el paisatge serà degut als 
canvis que l’execució de les obres comportarà sobre la fisiografia actual, al llarg de 500 
m de longitud, fins que el nou traçat recuperi el de la carretera ja existent. 
 
L'impacte paisatgístic depèn de la capacitat de mimetització de l'obra amb l'entorn, de la 
conca de visibilitat i del nombre d'observadors. Els talussos tindran color i textura 
similars al paisatge del voltant, i són per tant poc visibles a mitja i llarga distància.  
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Mesures correctores: per tal de minimitzar l’impacte del projecte sobre el paisatge es 
proposen les següents mesures correctores: 

- Limitar la superfície d’ocupació a la mínima necessària mitjançant 
l’encintament del límit d’obra. 

- Es procedirà de forma immediata, un cop acabades les obres, a la 
restauració fisiogràfica i revegetació de totes les superfícies afectades per 
les obres susceptibles de ser restaurades. 

- Els talussos de sobre els murs de formigó es revegetaran amb espècies 
vegetals pròpies de la zona 

- En els terraplens entre el mur de formigó i el talús es revegetarà amb 
espècies vegetals pròpies de la zona. 

-  
Un cop executades les obres, l’impacte residual del projecte serà moderat. Els canvis 
fisiogràfics derivats de la construcció del pas inferior és mantindran en el temps. Per 
contra, els treballs de revegetació permetran millorar de forma notable la integració 
d’aquests elements dins del conjunt del paisatge de l’àrea afectada. 
 
 
4.2.8 Patrimoni cultural. 
 
Causes d’impacte: l’impacte del projecte sobre el patrimoni cultural es pot produir per 
afectació directa (quant les obres abasten directament l’element) o indirecta (quant les 
obres es localitzen pròximes a l’element) sobre algun element que forma part del 
Patrimoni Arquitectònic o el Patrimoni Arqueològic. 
 
Valoració de l’impacte: No es preveu cap afecció directa o indirecta sobre el patrimoni 
cultural. Cap element catalogat del patrimoni arquitectònic i arqueològic es pot veure 
afectat, essent per tant l’impacte potencial nul. 
 
 
4.2.9 Usos del sòl. 
 
Causes d’impacte: L’impacte sobre els usos del sòl es deu al canvi d’ús del sòl en 
l’ocupació de nous terrenys que suposa la construcció del pas inferior. 
També cal considerar l’ocupació temporal d’aquelles superfícies destinades als elements 
auxiliars de l’obra i dipòsit de materials d’excavació que es situaran en una actual zona 
d’aparcaments 
 
Valoració del impacte: l’impacte del projecte en relació al ús del sòl s’ha valorat 
inicialment com a compatible. No es preveu cap afectació significativa sobre els usos 
del sòl actual. Les superfícies d’ocupació permanent correspondran a camps. Pel que fa 
a les superfícies d’ocupació temporal, aquesta és relativament reduïda i correspon també 
a camps, a més, cal tenir en compta que un cop acabades les obres es podrà recuperar el 
seu ús. 
 
Mesures correctores: per tal de minimitzar l’impacte sobre l’ús del sòl es proposen les 
següents mesures correctores: 

- Limitar la superfície d’ocupació a la mínima necessària mitjançant 
l’encintament del límit d’obra. 
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- Es procedirà de forma immediata, un cop acabades les obres, a la 
restauració fisiogràfica i revegetació de totes les superfícies afectades per 
les obres susceptibles de ser restaurades. 

 
Un cop executades les obres, l’impacte residual en relació als usos del sòl es pot 
considerar pràcticament nul. Les superfícies d’ocupació temporal recuperaran de forma 
immediata el seu ús primitiu, mentre que l’ocupació de noves superfícies degut a la 
construcció dels camins d’accés al pas inferior queda compensada en part per la 
recuperació de part del traçat actual. 
 
 
4.2.10 Infraestructures i elements de l’entorn humà. 
 
Causes d’impacte: l’impacte del projecte sobre les infrastructures i elements de l’entorn 
humà es pot produir en cas de que les obres afectin algunes d’aquestes.  
 
No hi ha cap infrastructura, més enllà de les propiament afectades, sobre les quals les 
obres del present projecte puguin tenir impacte. Així, les principals infrastructures i 
elements de l’entorn humà susceptibles de ser afectats són: 

- La Línea R3 de Renfe 
- El camí que uneix les masies de El serrat de la Comella i de la Comella de 

Palau. 
 
 
Valoració de l’impacte: Les obres de construcció del pas inferior per sota les vies de 
Renfe interferiran en el pas dels trens. El projecte s’executa amb la millor opció en 
termes de procediment constructiu, de tal manera que l’afectació sobre el servei de 
Renfe es vegi afectat el menys possible. Per altra banda, la circulació pel camí durant 
les obres haurà de ser tallada, sent els vehicles desviats pel pas a nivell situat 500 m més 
al nord.  
 
L’impacte del projecte s’ha valorat inicialment com a compatible. 
Un cop el nou traçat entri en funcionament, l’impacte residual del projecte és positiu 
donat que s’hauran millorat les condicions de seguretat del tren i dels usuaris dels 
camins. 
 
 
4.3 Matriu d’impactes. 
 
4.3.1 Metodologia utilitzada en les matrius 
 
S'ha realitzat una matriu de caracterització i avaluació d'impactes que inclou els 
impactes en la fase d'obres i en la fase de funcionament. Cada impacte s'ha determinat 
segons es realitzin o no les mesures preventives i correctores proposades.  
 
La matriu s’adjunta al final del present annex.  
 
L'impacte residual és aquell que quedarà tot i haver realitzat les mesures correctores. 
S'utilitzen per a la caracterització i la valoració les definicions del Real Decreto 
1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució del Real 
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Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, a 
més d'altres definicions exigides pel Departament de Medi Ambient (referents a 
l'aparició de l'impacte, a l'extensió de l'impacte i a la seva situació respecte de l' origen).  
 
Aquestes caracteritzacions són: 
1. Segons la intensitat: grau d'alteració produïda i severitat dels efectes causats pels 
impactes negatius 

- Efecte mínim: El que es pot demostrar que no és notable 
- Efecte notable: Es manifesta com una modificació del medi ambient, dels 

recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de funcionament, que 
produeixi o pugui produir al futur repercussions apreciables als mateixos. 

 
2. Segons el signe: 

- Efecte positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i 
científica com per la població en general, dins del context d 'una anàlisi 
completa, dels costos i beneficis genèrics i de les externalitats de l'actuació 
contemplada. 

- Efecte negatiu: Aquell que es tradueix en una pèrdua de valor 
naturalístic,cultural, paisatgístics, de productivitat ecològica, o en una 
increment dels perjudicis derivats de la contaminació, erosió i altres riscos 
ambientals. 

 
3. Segons la incidència: 

- Efecte directe: Té una incidència immediata en algun aspecte ambiental. 
- Efecte indirecte o secundari: Aquell que suposa una incidència immediata 

respecte a la relació d'un sector ambiental amb un altre. 
 
4. Segons el tipus de sistema actiu: 

- Efecte simple: Aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental 
(o aquell, el mode d'acció del qual és individualitzat), sense conseqüències 
en la inducció de nous efectes, ni en la acumulació ni en la sinèrgia. 

- Efecte acumulatiu: Aquell que quan es propaga l'acció de l'agent inductor, 
incrementa progressivament la seva gravetat, ja que no existeixen 
mecanismes d'eliminació amb efectivitat temporal similar a la de l'increment 
de l'agent causant del mal. 

- Efecte sinèrgic: Aquell que es produeix quan l' efecte conjunt de la 
presencia simultània de diversos agents, suposa una incidència ambiental 
major que l'efecte suma de les incidències individuals contemplades 
aïlladament. Així mateix, s'inc1ou dins d'aquest tipus aquell efecte, el mode 
d'acció del qual, indueix a l'aparició d'altres nous. 

 
5. Segons l'aparició: 

- A curt termini : Es manifesta abans d'un any. 
- A mig termini : Es manifesta abans dels cinc anys. 
- A llarg termini : Es manifesta després dels cinc anys. 

 
6. Segons la persistència: 

- Efecte permanent: Suposa una alteració que no desapareix en el temps. 
- Efecte temporal: Suposa una alteració no permanent en el temps, amb un 

termini temporal de manifestació que pot ser estimat o determinat. 
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7. Segons la reversibilitat: 

- Efecte reversible: Aquell en el qual l'alteració que suposa pot ser assimilada 
per l'entorn de forma mesurable, a mig termini, a causa del funcionament 
dels processos naturals de la successió ecològica i dels mecanismes 
d'autodepuració del medi. 

- Efecte irreversible: Aquell que suposa la impossibilitat, o la dificultat 
extrema, de retornar a la situació anterior al' acció que el produeix. 

 
8. Segons la recuperabilitat: 

- Efecte recuperable: Aquell on l'alteració que suposa pot ser eliminada, ja 
sigui per l'acció natural, o per l'acció humana. 

- Efecte irrecuperable: Quan l'alteració o pèrdua que suposa és impossible 
de recuperar o restaurar, tant per l' acció natural com per la humana. 

 
9. Segons la seva periodicitat: 

- Efecte periòdic: Aquell que es manifesta com un model d'acció intermitent i 
continu en el temps. 

- Efecte d'aparició irregular : Es manifesta de forma imprevisible en el 
temps, i les seves alteracions s'han d'avaluar en funció d'una probabilitat d' 
ocurrència. 

 
10. Segons la manifestació: 

- Efecte continu: Aquell que es manifesta com una alteració constant en el 
temps, acumulada o no. 

- Efecte discontinu: Aquell que es manifesta per mitja d'alteracions irregulars 
o intermitents en la seva permanència. 

 
11. Segons l'extensió: Fa referència a si un determinat impacte es manifesta al punt on 
s'origina, o si pel contrari, també es manifesta a altres punts més allunyats. 

- Efecte localitzat 
- Efecte extensiu 

 
12. Segons la situació: Indica on es produeix l'impacte independentment de la seva 
capacitat d'extensió. 

- Proper a l'origen 
- Allunyat de l'origen 

 
 
4.3.2 Valoració de l'impacte 
 
Es fa en funció de l'efecte d'un determinat impacte sobre els factors ambientals, i del 
grau d' atenuació o millora de les mesures correctores aplicades. Els impactes es valoren 
segons les següents categories d'impactes: 
 

• Compatible: Aquell impacte la recuperació del qual és immediata una vegada 
ha acabat l'activitat que ho produeix, i no precisa de pràctiques protectores i 
correctores. 
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• Moderat: Aquell impacte la recuperació del qual no precisa de pràctiques 
protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions 
ambientals inicials requereix cert temps. 

• Sever: Aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l'adequació 
de mesures correctores o protectores, i on, inclòs amb aquestes mesures, la 
recuperació requereix un període de temps dilatat. 

• Crític : Aquell impacte amb una magnitud superior al llindar acceptable. Amb 
aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, inclús amb 
l'aplicació de mesures correctores. 

 
 
5 CRITERIS D’APLICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES. 
 
5.1 Introducció. 
 
Es presenta a continuació els criteris generals d’aplicació per l’execució d’algunes de 
les mesures correctores definides anteriorment per tal d’evitar alguns dels impactes que 
pot comportar el projecte o reduir la seva magnitud fins a fer-los compatibles amb el 
medi. 
Així, l’objectiu d’aquest capítol és el de concretar alguns dels aspectes tècnics que 
clarifiquen l’execució d’algunes de les mesures correctores definides en el capítol 
anterior, especialment aquelles que fan referència a la restauració i revegetació de les 
superfícies afectades per les obres. 
 
5.2 Definició dels treballs de restauració i revegetació. 
 
Els treballs de restauració i revegetació s’han definit per a cadascuna de les actuacions i 
superfícies afectades, que són els terraplens i talussos que delimiten el nou traçat de la 
carretera. 
Els treballs de restauració i revegetació comportaran les següents actuacions:  
1. Tractament de talussos: els talussos projectats tindran pendent 1H:1V, i per tant, per 
estabilitzar l’estesa de terres d’una forma uniforme en tota la superfície i l’èxit de la 
hidrosembra es col·locaran mantes orgàniques de fibra de coco per tal de protegir el sòl i 
les llavors. El tractament a aplicar serà: 

- Estesa de terra vegetal amb un gruix mínim de 30 cm. 
- Hidrosembra en dues fases de tota la superfície dels talussos. 
- Col·locació de malles orgàniques de coco per tal de protegir el sòl i les llavors. 

2. Tractament dels terraplens: El tractament a aplicar serà: 
- Estesa de terra vegetal amb un gruix mínim de 30 cm. 
- Hidrosembra en dues fases de tota la superfície dels terraplens. 

 
 
Barcelona, febrer de 2011 
 
 
 
 
L’Autor de l’Informe, 
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Apèndix: Matriu d’impactes  
 

Factor impactat Impacte Caracterització i avaluació Mesures preventives i 
correctores 

Qualitat 
atmosfèrica 

Augment d’emissions de 
gasos contaminants pels 
moviments de maquinària i 
augment de partícules en 
suspensió pel moviment de 
terres. 

Mínim-notable, negatiu, simple, directe, a curt 
termini, temporal, periòdic, discontinu, 
extensiu, pròxim a l’origen, reversible, 
recuperable 

Mantenir la maquinària en 
bones condicions. 
Reg dels camins. 
 

VALORACIÓ DE 
L’IMPACTE  

IMPACTE 
RESIDUAL 

Augment de les emissions 
sonores durant el període 
d’obres. 

MODERAT  
 

COMPATIBLE 

Hidrologia 
 

Risc de que o bé líquids 
contaminants o bé aigües 
superficials contaminades 
puguin infiltrar-se i afectar a 
les aigües subterrànies. 

mínim, negatiu, simple, indirecte, a curt 
termini, temporal, reversible, recuperable 

Evitar qualsevol tipus 
d’abocament a rases i torrents 
que formen part de la xarxa de 
drenatge natural del terreny. 
Disposar d’una àrea 
impermeabilitzada on realitzar 
operacions amb risc 
d’abocament de materials 
contaminants. 
Construir drenatges perimetrals 
en les superfícies previstes pel 
dipòsit de materials 
d’excavació. 

VALORACIÓ DE 
L’IMPACTE  

IMPACTE 
RESIDUAL 

COMPATIBLE  COMPATIBLE 

Geologia i 
geomorfologia 
 

Volum de terres d’excavació 
important, que obliguen a 
l’hora a disposar d’un espai 
relativament ampli pel seu 
dipòsit. 

notable, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
permanent, 
irreversible, irrecuperable 

Marcar estrictament l’àrea 
d’ocupació de les obres. 
Utilitzar com a àrea de petit 
magatzem i d’instal·lacions la 
zona d’aparcament. 

VALORACIÓ DE 
L’IMPACTE  

IMPACTE 
RESIDUAL 
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MODERAT  MODERAT  Evitar qualsevol vessament 
durant el transport de ciment des 
del camió subministrador i les 
fonamentacions o puts 
d’ancoratges dels diferents 
sistemes. 
Minimitzar el risc d’erosió amb 
un disseny i execució adequada 
dels talussos. 

Canvis en la fisiografia i 
relleu 
 

notable, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
permanent, irreversible, irrecuperable 

Procedir de forma immediata a 
la restauració i revegetació de 
les superfícies denudades, un 
cop acabada l’obra. 
Transportar a abocador controlat 
els materials de rebuig i tots els 
residus generats per l’obra. 

VALORACIÓ DE 
L’IMPACTE  

IMPACTE 
RESIDUAL 
 

 MODERAT-SEVER  
 

MODERAT-
SEVER  

Vegetació 
 

Pèrdua de vegetació 
 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
temporal, continu, localitzat, pròxim a l’origen, 
irreversible, irrecuperable 

Marcar estrictament l’àrea 
d’ocupació de les obres. 
 

VALORACIÓ DE 
L’IMPACTE  

IMPACTE 
RESIDUAL 

COMPATIBLE  COMPATIBLE 
Fauna 
 

Molèsties a la fauna pel soroll 
durant les obres 
 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
temporal, periòdic, extensiu, pròxim a l’origen, 
reversible, recuperable 

Restaurar i revegetar totes 
aquelles superfícies d’ocupació 
temporal i que quedin fora d’ús i 
que per les seves 
característiques l’actuació sigui 
possible. 
Eliminar totalment les restes 
d’obres i residus generats, 
transportant els mateixos a 

VALORACIÓ DE 
L’IMPACTE  

IMPACTE 
RESIDUAL 

COMPATIBLE  COMPATIBLE 
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abocador controlat.  
Marcar estrictament l’àrea 
d’ocupació de les obres. 
 

Paisatge 
 

Reducció de la qualitat 
paisatgística 
 

notable, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
permanent, continu, localitzat, pròxim a 
l’origen, irreversible, parcialment recuperable 

Un cop acabades les obres, 
restauració fisiogràfica i 
revegetació de totes les 
superfícies afectades per les 
obres susceptibles de ser 
restaurades. 
Revegetació dels talussos de 
sobre els murs de formigó amb 
espècies pròpies de la zona. 

VALORACIÓ DE 
L’IMPACTE  

IMPACTE 
RESIDUAL 

MODERAT  MODERAT- 
COMPATIBLE 

Patrimoni 
cultural 

No afectació    

Usos del sòl 
 

Canvis en els usos del sòl 
 

Mínim, negatiu, directe, simple,curt termini, 
permanent, recuperable parcialment, 
irreversible, localitzat 

Limitar la superfície d’ocupació 
a la mínima necessària 
mitjançant l’encintament del 
límit d’obra. 
Un cop acabades les obres, 
restauració fisiogràfica i 
revegetació de totes les 
superfícies afectades per les 
obres susceptibles de ser 
restaurades. 

VALORACIÓ DE 
L’IMPACTE  

IMPACTE 
RESIDUAL 

COMPATIBLE  COMPATIBLE 

Infraestructures 
 

Interrupció de la circulació del 
camí i disminució de la 
velocitat de pas dels trens. 

Mínim, negatiu-positiu, simple, curt termini, 
temporal, reversible, recuperable, discontinu 

Execució de les obres 
mitjançant el procediment 
constructiu que menys afecta a 
la circulació. 

VALORACIÓ DE 
L’IMPACTE  

IMPACTE 
RESIDUAL 

COMPATIBLE  COMPATIBLE 
Espais naturals No afectació    
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  
 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus i als amidaments del projecte 
tenint també en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost: 
 
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ 
MATERIAL   1.581.370,16 € 
      
El Pressupost d'Execució per Contracte de les obres serà:  
      
Pressupost d'Execució Material     1.581.370,16 € 
      
Despeses Generals (13%)     205.578,12 € 
      
Benefici Industrial (6%)     94.882,21 € 
      
SUMA           1.881.830,49 € 
      
I.V.A. (18 %)      338.729,49 € 
      
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE   2.220.559,98 € 
      
       
      
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
      
El pressupost total per a Coneixement de l'Administració ve descompost en els següents 
capítols: 
      
Pressupost d'Execució per Contracte de les obres     2.220.559,98 € 
      
Expropiacions    13.681,87 € 
      
Serveis afectats     0,00 € 
      
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ 2.234.241,85 € 
 
 

El pressupost per a coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de: 

dos milions dos cents trenta quatre mil dos cents quaranta un Euros amb vuitanta 

cinc cèntims.  

 
L’autor del projecte, 
 
 
 
 
Barcelona, febrer de 2011  



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 17: Reportatge fotogràfic  
 
 



 



ANNEX 17:  Reportatge fotogràfic / 1 
 

Fotografia 1: Pas a nivell on es situarà el pas inferior. Vista en direcció a la masia de la 
Comella de Palau. 
 

 
 
Fotografia 2: Mateix Pas a nivell, vist des de l’altre costat de la via.  
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Fotografia 3: Situació del torrent del pradell, entre els arbres. En primer pla, camp per 
on anirà la canonada de desaigua.  

 
 
Fotografia 4: Zona on es localitzarà la intersecció del vial d’accés al pas inferior amb els 
nous camins.  
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Fotografia 5: Tren circulant per la via, a l’alçada del pas a nivell. El risc es evident. 

 
 
 
Fotografia 6: Torrent del Pradell, creuant la via. Foto presa des del punt aproximat on 
desaiguarà la cuneta de guarda del camí sud. 

 
 



 

 


