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1.1. ANTECEDENTS 

 

El Pont de Colom, es  troba englobat dins del que s’anomena eixample Malagrida, a  la ciutat 
d’Olot. Aquest eixample va néixer fruit de  les  idees angleses que promouen com a model de 
ciutat, la ciutat‐jardí com a síntesi dels conceptes de ciutat i camp. 

Tanmateix,  l’eixample  Malagrida  tenia  com  a  finalitat  última  portar  a  terme  un  ambiciós 
projecte mitjançant el qual Olot es convertiria en una ciutat de vacances.  

Així  doncs,  amb  aquesta  intenció,  l’any  1916,  l’arquitecte municipal  Joan  Roca  i  Pinet  amb 
l’ajuda  de Manuel Malagrida,  van  redactar  un  projecte  d’eixample  amb  estructura  radial‐
concèntrica  amb  dos  focus,  un  a  cada  costat  del  riu    Fluvià.  El  promotor  volgué mostrar 
l'agermanament Espanya‐Americà posant noms de regions Espanyoles i de països Americans a 
les vies que encreuaven el barri, essent enllaçades pel Pont de Colom, com a mena de símil 
històric d’unió dels dos mons. 

 

 

Les obres d’urbanització es varen portar a terme en uns terrenys del Sr. Malagrida, efectuant‐
se d’inauguració oficial el 26 d’Octubre de 1927 presidida per Sa Majestet el Rei Alfons XIII.   

Ben  aviat  va  començar  el  procés  de  construcció,  convertint‐se,  per  la  seva  component 
urbanística  i  arquitectònica,  en  una  mostra  de  l’estil  genuïnament  català  anomenat 
“noucentisme”. 

L’esclat  de  la Guerra  Civil  Espanyola,  el  juliol  de  1936  va  fer  que  es  destruís  gran  part  del 
patrimoni de la ciutat, entre el cual es trobava el Pont de Colom original, construït de pedra. En 
la següent Figura es pot veure l’estètica del primer Pont de Colom. 
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Posteriorment  l’exèrcit construí un pont metàl∙lic, pobre substitució de  l’original, que encara 
avui resta sencer, encara que fora de servei per al trànsit rodat. Apreciable també en la figura 
següent. 
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1.2. SITUACIÓ ACTUAL 

 

La zona en que s’ubica el projecte esta situada a  la vesant sud del centre de  la ciutat d’Olot, 
concretament dins el barri de l’Eixample que queda limitat per la carretera C‐152 i el Vial Sant 
Jordi, situats els dos a poc mes de 300 metres de la ubicació del Pont cada un per un costat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’original Pont de Colom, a l’eixample Malagrida, avui no es pot observar més els estreps i 
les poques restes que queden de on hi havia les piles de la que va ésser la majestuosa obra en 
aquells vells temps. 
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Actualment i recolzada sobre els estreps de l’antic pont, es troba una estructura metàl∙lica, en 
el lloc del Pont primitiu.  

 

Aquesta estructura, per les seves petites dimensions, mala conservació i nul∙la qualitat artística 
assoleix un deficient greu de servei. 

 

En  efecte,  la  seva  amplada  insuficient, molt  inferior  al pont originari,  serveix  amb dificultat 
d’unió entre els dos teixits de l’Eixample en una ciutat en la qual donada las seva escassesa de 
ponts, el  riu, més que un element de centralitat,  representa un  factor de  frontera o barrera 
aïllant entre dos elements inconnexos de la trama urbana existent. 



Reconstrucció del Pont de Colom    Memòria 

5 
 

 

D’altra  banda,  el  deteriorament  del  Pont  de  Colom  actual  ha  portat  a  prendre mides  de 
restricció de pas, com pot esser  la prohibició de  la circulació de vehicles a motor. La  llosa del 
pont està foradada, i l’estructura portant composta per tres jàsseres triangulades metàl∙liques 
recolzades  apuradament  sobre  els  antics  estreps,  presenten  notables  mostres  de 
deteriorament. 

Finalment,  la  necessitat  d’un  mínim  de  qualitat  artística  que  requereix  aquest  element 
funcional, donat el seu caràcter al∙legòric d’unió d’una banda,  i  la seva  implantació sobre un 
element singular del paisatge urbà com es el riu Fluvià d’altre, no es veu correctament servida 
per el Pont actualment existent. 
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1.3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 

La realització de l’estudi d’alternatives, es justifica a l’annex 4 del present projecte.  

 

En  l’annex  esmentat,  s’estudien  les  diferents  alternatives  a  desenvolupar  per  a  la 
Reconstrucció  del  Pont  de  Colom,  ja  sigui  les  dimensions  del  nou  Pont  com  els materials 
emprats per a la seva construcció, per tal de poder escollir una solució òptima. 
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1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

L’objectiu final del projecte es el de substituir l’actual Pont per un altre de major capacitat. El 
nou pont, tindrà una longitud real de 26 metres (llum de càlcul 25,3 metres) i una amplada de 
12 metres. Formada per a dues bigues de formigó armat i pretesat prefabricades tipus Artesa 
de dimensions 130/190, amb  llosa de  formigó armat superior  i paviment asfàltic. Recolzades 
sobre dos estreps un a cada costat del riu. 

El motiu per el qual es fa sense cap pilar al llarg de la llum del Pont, justificat a l’annex 4 (Estudi 
d’Alternatives),  es per tal de que s’interfereixi el mínim amb el riu en cas d’avinguda i d’altra 
banda  integra  l’estructura  resistent com a element decoratiu del pont,  ja que els passejants 
tan de l’Avinguda de Galicia com la Avinguda de Paraguai desfruitin de una subtil lleugeresa a 
l’estructura del Pont, sense que aquesta es veig estroncada per l’aparició de pilars, tal i com es 
veu actualment, no com el Pont original. 

La calçada s’ha projectat d’un ample de sis metres, formada per a dos carrils de circulació amb 
sentits  oposats,  que  tenen  una  vorada  de mig metre  respectivament  cada  un.  A  ambdós 
costats de la calçada i segut de la vorada, comença una vorera de dos metres i mig.  
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1.5.  JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

La construcció d’un pont es sempre discutible. Un pont uneix, facilita,  i comunica dues parts. 
Un pont però, també fa perdre una part de l’encant de la ribera i fa accessible el que hauria de 
no haver‐ho estat mai. 

L’eixample Malagrida es una mostra d’un urbanisme clar, de línees i d’una concepció de ciutat‐
jardí avui, poder una mica malaguanyats.  

Al  plantejar  substituir  un  pont  anacrònic  i  obsolet  cal  veure  que  hi  ha  al  seu  entorn.  Cal 
analitzar el propi Eixample i la situació actual d’aquesta. Es importat assenyalar la situació del 
Pont a la tangent entre els dos cercles, les dues riberes de l’Eixample. 

L’actual estructura metàl∙lica del Pont es volgudament  lleugera,  transparent  i  clara.  I es per 
això que tenint en compte  les necessitats funcionals de  l’estructura tant com  la  integració en 
l’entorn, dins el possible vull fer una estructura amb un disseny simple i estètic alhora. 

Pretenc col∙locar el nou Pont  amb suavitat facilitant el pas, no lligant dues parts antitètiques. 
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1.6. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

 

El  procediment  que  es  seguirà  per  a  la  execució  de  les  obres  en  diferents  etapes  serà  el 
següent: 

 

Treballs previs 

Inclou  la gestió de  tràmits administratius,  la contractació de material, personal  i maquinaria 
durant les primeres setmanes des del inici de l’obra. Així com els permisos necessaris per a la 
instal∙lació de senyals  i   els tràmits corresponents amb  les empreses dels serveis afectats. I  la 
contractació de l’abocador dels residus de l’obra. 

A més de aquestes gestions també inclou la delimitació de la zona de l’obra i els desviaments 
de serveis així com la desbrossada de la zona propera al Pont per tal de tenir un complet accés 
per la maquinaria a la zona d’execució de l’obra. 

 

  Demolició del Pont Vell 

La demolició és una activitat que s’ha d’adaptar a  l’entorn  i a  les reglamentacions. Doncs per 
tal de la seva demolició no s’usarà es la voladura ja que podria tenir efectes sobre les vivendes 
pròximes al Pont.  

Per  tant  es duran  a  terme procediments manuals  i mecànics.  S’utilitzaran  retroexcavadores 
amb  implementacions d’elements específics de demolició: cisalles, martells hidràulics... Per al 
taulell, s’utilitzarà un martell hidràulic trencador. 

 

Construcció dels estreps 

Per  a  la  construcció  de  les  cimentacions  es  realitzarà  l’excavació  necessària  fins  a  la  cota 
requerida  per  a  començar  la  perforació  dels  pilots.  Així  es  procedirà  amb  un  perforador  a 
executar els  vuit pilots de diàmetre 0,65 metres que penetraran 6 metres  sobre el nivell A 
(resistència  fust)  i  la  resta, 4 metres penetrarà en el Nivell B del basalt  (resistència en  fust  i 
punta).  

Col∙locats els pilots, es dura a terme la neteja dels caps dels pilots que per una banda pot estar 
contaminat i no reunir les característiques mecàniques necessàries i per altre banda dificultaria 
la connexió amb l’encepat. 

Seguidament  es  tira  una  capa  de  10  cm  de  formigó  de  neteja,  que  un  cop  col∙locada  s’hi 
muntarà l’encofrat corresponent per a formigonar el encepat de dimensions 13 x 4 x 0.7 amb 
les  seves  armadures.  I  de  la mateixa manera  es  procedirà  a  l’encofrat  i  formigonat  de  tot 
l’estrep. 
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Com a elements de connexió disposarem de dos recolzaments de neoprè units al carregador a 
través de un eix tipus Nelson. Disposaran de discs metàl∙lics per tal de impedir que es deformin 
de manera no uniforme i a través d’una capa de morter de anivellació se’ls hi donarà la cota de 
projecte. 

De  la mateixa forma per aconseguir una adequada connexió entre taulell  i ferm, es col∙locarà 
un sortidor de formigó armat unit al carregador on s’emplenaran amb poliestirè expandit, com 
a junta de dilatació que permetrà moviments relatius. 

Un cop el formigó hagi forjat, es retiraran els encofrats per a procedir a prendre  les mesures 
necessàries  per  evitar  els  efectes  negatius  que  l’aigua  i  els  agents  externs  puguin  provocar 
sobre l’estructura; una capa de puntura impermeabilitzant, instal∙lació de una làmina formada 
per tela drenant de uns 20 mm d’espessor i per últim un drenatge per evacuar l’aigua que pot 
filtrar‐se evitant així sobre empentes. 

 

  Construcció del taulell 

Col∙locació de  les dues bigues prefabricades un cop s’estigui segur que els estreps  tinguin  la 
resistència  suficient.  A  la  biga  s’hi  trobarà  a més  de  l’armadura  passiva,  armadura  activa 
formada per 24 cables de 0,6” tesats per a donar contra fletxa. 

Seguit de  la col∙locació de  la pre  llosa que servirà d’unió de  les dues bigues prefabricades. Es 
tracta  de  pre  lloses  prefabricades  de  longitud  12m  i  amplada  1,2  metres  disposades 
perpendicularment a l’eix del pont. La unió entre placa i placa es realitzarà amb una armadura 
de cosit de juntes. Cal destacar que la pre llosa prefabricada disposarà en els seus extrems de 
un cantell més ample que servirà d’encofrat per a la llosa in situ.  

El formigonat de la llosa sobre les pre lloses prefabricades es realitzarà in situ. En una primera 
fase s’emplenarà  la zona de sobre  les bigues on prèviament s’hi hauran posat  les armadures 
necessàries. Passat un mínim de 48 h de la primera fase de formigonat de la llosa es procedirà 
a  formigonar  la  zona  central  entre  bigues  i  també  passat  el  tems  prudencial,  s’acabarà  de 
formigonar  en  una  última  tercera  fase  els  voladís  del  pont.  Quedant  així  coberta  tota  la 
superfície del taulell. Cal destacar que a més de  les armadures pròpies de  la  llosa, s’haurà de 
disposar també d’armadures que la connectaran amb la calçada. 

Seguidament es procedirà a la realització de les voreres. Cada vorera, constarà de dues parts: 

A  la  part  interior  s’hi  ubicarà  la  vorada  de  fomrigó  realitzada  in  situ  amb  el  seu  respectiu 
encofrat. Est  tindrà en compte el  fet de col∙locar cada certa distancia el  tub de drentage de 
l’aigua procedent de  la vorera  i  la carretera que desembocarà mitjançant aquest tub al caixó 
de desguàs. 

I als extrems, la col∙locació de la imposta prefabricada servirà per tal de usar‐la com a encofrat 
extern que conjuntament amb un altre  intern s’hi construirà  la segona part de  la vorera. En 
aquest  cas,  també  cal  tenir  en  compte  que  abans  de  formigonar  s’hi  col∙locaran  2  tubs 
d’alleugeriment per a ubicació futura de serveis. 
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I aquestes dues parts aniran ajuntades amb el propi caixo que haurà quedat entre elles el qual 
s’hi  realitzarà  la  seva  total  impermeabilització, en el que hi anirà a parar  l’aigua de  la pluja 
provinent  tant  dels  carrils  com  de  la  vorera  i  que  desembocarà  a  la  xarxa  de  clavegueram 
(aigües brutes) de la ciutat. 

Aquest caixo anirà cobert per una capa de morter que connectarà  les dues parts de  la vorera 
anteriorment  esmentades  i  a  sobre  col∙locat,  el  paviment  de  fusta  on  es  desplaçaran  els 
vianants. 

 

  Tram nou dels carrers 

Per  tal  d’assegurar  una  bona  connexió  entre  els  carrers  contigus  i  el  Pont,  i  degut  a  la 
realització de  les obres com que el tram haurà quedat en mal estat, es procedirà a reformar 
l’esplanada,  continguda  dins  els  punts  quilomètrics  de  l’eix  del  projecte,  que  conformen 
l’àmbit del projecte, seguit de les successives capes que composaran el nou tram de carrer. 

   

  Drenatge 

El  drenatge  en  sentit  longitudinal  del  Pont  presentarà  una  certa  inclinació,  essent  la  seva 
màxima  cota  al  centre  del  Pont.  I  en  sentit  transversal,  a  l’hora  d’estendre  el  ferm  se  l’hi 
acabarà de donar una certa  inclinació cap a  la vorada. Així doncs  l’aigua es desplaçarà per el 
pont des del seu centre cap als seus extrems, evacuada a traves d’un sistema de drenatge de 
tubs  al  llarg  del  Pont  que  traslladaran  l’aigua  a  través  d’una  petita  canalització  que 
desembocarà al caixó esmentat anteriorment de drenatge. I en quant a l’evacuació de l’aigua 
de la vorera aquesta també presentarà una certa inclinació, però en aquest cas cap a l’interior 
de Pont i desembocarà també al caixó.  

   

  Paviments i acabats 

Un  cop  acabades  les  actuacions  corresponents  a  la  formació de  l’esplanada, es procedeix  a 
col∙locar les capes de material que constituiran el ferm del carrer i el Pont. Estarà compost per 
una capa base de sol seleccionat tipus 2, una capa mitja de sol tot‐1 i una capa de rodatge de 
mescla  bituminosa  en  calent.  Entre  la  capa  mitja  i  la  de  rodatge  es  col∙locarà  un  reg 
d’imprimació amb emulsió ECI.  

El ferm del pont estarà compost per una pre llosa, llosa i la capa de rodatge, que serà igual que 
la dels carrers. Sobre la llosa, abans de pavimentar s’aplica un rec de curat. 

La capa de rodatge es posarà al mateix temps a  la carretera  i al pont amb el que s’hauran de 
coordinar bé les acotacions per tal de que un cop acabat el taulell del Pont tota la maquinària 
no es tingui d’esperar a la finalització de l’esplanada del nou tram de carretera. 
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La junta de dilatació de la llosa per a permetre els moviments relatius i no tenir problemes per 
contracció o dilatació es disposen  juntes. Seran del  tipus expandides, CIT o similars  i estaran 
disposades sobre morter d’alta resistència. Entre la junta i el morter es col∙locarà una capa de 
resina epoxi que assegurarà l’adherència i la impermeabilitat.  

 

Les baranes estaran compostes per barres    tubulars d’alumini reforçat, que en els seus peus 
s’hi  torba  l’encolatge per a  la seva  fixació a obra. El passamans serà amb  forma corba en  la 
seva part superior i en la part inferior de forma rectangular 

 

La senyalització vertical comptarà amb: 

‐ 2 senyals de “STOP”. Les dimensions de les quals han de complir amb les normes 8.1‐
1C del Ministeri de Foment. 

Per altre banda, les senyals horitzontals marcades sobre el ferm en el projecte hi haurà: 

‐  Carrers  perpendiculars  al  Pont,    presenten  2  senyals  d’  STOP  amb  la  seva 
corresponent línea transversal d’espessor 40 cm. 

‐  Carrer  paral∙lel  al  Pont  i  en  el  Pont  mateix,  línia  continua  entre  carril  i  vorada 
d’espessor 10 cm, línia continua de separació de calçades d’espessor 10 cm. 

 

Les barreres de separació dels vianants amb la calçada a la zona del Pont, en els seus extrems 
aniran agafades a  la vorera  (com si s’introduïssin dins) per tal d’evitar possibles danys en els 
vianants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconstrucció del Pont de Colom    Memòria 

13 
 

1.7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

El termini estimat per l’execució dels diferents processos de execució constructiva, son: 

 

  Treballs Previs:        25 dies. 

Demolició antic pont:      30 dies.  

Construcció dels estreps:    100 dies.   

Execució Taulell:      40 dies. 

Pavimentació, senyalització i acabats:   30 dies. 

 

Essent així un termini aproximat del temps d’execució de la obra de 7 mesos i mig. 
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1.8. PRESSUPOST 

 

Segons el capítol quatre del projecte corresponent, obtenim: 

 

Pressupost d’execució material  (PEM): s’obté multiplicant els amidaments per el preu de  les 
unitats d’obra, es a dir, el sumatori dels  imports da cada capítol que figuren en el Quadre de 
Preus número 1,  i resulta  la quantitat de: 449497,98 € (QUATRE‐CENTS QUARANTA‐NOU MIL 
QUATRE CENTS NORANTA‐SET EUROS AMB NORANTA‐VUIT CENTIMS 

 

Pressupost  d’execució  per  contracta  (PEC):  s’obté  al  afegir  al  PEM  els  percentatges 
corresponents al Beneficio  (6%), als  costos Generals  (13%)  i a  l’IVA del 18%,  i  resulta d’una 
quantitat de: 631.185,07 € ( SIS‐CENTS TRENTA‐UN MIL CENT VUITANTA‐CINC EUROS AMB SET 
CENTIMS).  
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1.9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 

Per a la contractació de l’obra del Pont de Colom els grups i subgrups d’aplicació per a la 
classificació d’empreses en els contractes d’obra, a efectes previstos a l’article 25 de la Llei, son 
els següents: 

 

Grup A) Moviment de terres i perforacions. 

    Subgrup 1. Desmunts i buidaments. 

    Subgrup 2. Esplanacions. 

Grup B) Ponts, viaductes i grans estructures. 

    Subgrup 1. De fàbrica o formigó en massa. 

    Subgrup 2. De formigó armat. 

    Subgrup 3. De formigó pretesat. 

Grup C) Edificacions. 

    Subgrup 1. Demolicions. 

Grup E) Hidràuliques. 

    Subgrup 5. Defenses de marges i endegaments. 

Grup G) Vials i Pistes. 

    Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 

    Subgrup 5. Senyalització i abalisaments vials. 

Grup I) Instal∙lacions elèctriques. 

    Subgrup 9. Instal∙lacions elèctriques sense qualificació específica. 

Grup K) Especials 

    Subgrup 2. Sondeigs, injeccions i pilotatges. 

    Subgrup 3. Taula estacats 

    Subgrup 6. Jardineria i plantacions. 
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1.10. OBRA COMPLETA 

 

El present Projecte, compleix els requisits del Reial Decret 3410/75 en quant a la redacció del 
mateix, i fa constatar que constitueix una obra completa la qual pot ser entregada a l’ús públic 
una vegada finalitzada amb les prescripcions establertes. 
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1.11. REVISIÓ DE PREUS 

 

Per  la realització de  la  justificació de preus m’he basat en  les dades del banc de preus GISA  i 
BEDEC,  amb  els  seus  respectius  costos  de mà  d’obra, maquinaria  i materials  disponibles  al 
mercat. 

Algunes partides han estat modificades, ja que no s’ajustaven exactament a les necessitats del 
projecte,  però  sempre  basant‐me  en  el  banc  de  preus  de GISA  i  BEDEC. Quan  no  ha  estat 
possible  trobar  aquest  material,  maquinaria  o  bé  preu  simple  dins  dels  bancs  de  preus 
esmentats he realitzat alguns ajustaments mitjançant interpolació. 

A l’annex 11, corresponent a la Justificació de Preus, es justifiquen cada un dels preus unitaris 
que figuren en els Quadres de Preus. 

 

 

 

   



Reconstrucció del Pont de Colom    Memòria 

18 
 

1.11. CONCLUSIONS 

 

Després de l’estudi exhaustiu realitzat a l’actual Pont de Colom, i tal i com s’ha pogut veure en 
l’apartat  de  Situació  Actual,  s’està  davant  d’un  Pont mal  conservat  que  presenta  una  greu 
deficiència en servei amb notables mostres de deteriorament.  

Per aquest motiu,  la reconstrucció del Pont és necessària per tal que deixi de ésser un factor 
de  barrera  aïllant  dins  l’eixample  olotina.  I  aquest  esdevingui  un  element  funcional  dins  la 
ciutat. 

En definitiva, el nou  teixit urbà que  crearà  la  reconstrucció del Pont de Colom, no només a 
nivell de vianants, sinó també a nivell del tràfic rodat, millorarà les comunicacions internes de 
la pròpia ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant firma 

Planella Congost, Cristina  
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1. Introducció:
Definició de l’obra
Objectius de l’estudi
Informació prèvia
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Definició de l’obra

A petició de l’Ajuntament d’Olot s’ha portat a terme l’estudi geotècnic d’una parcel la

situada a l'avinguda República d’Argentina de la ciutat d’Olot (veure els annexes 6.1 i 6.2. per a

la situació).

El peticionari ha informat que en aquesta parcel.la hi ha projectada la construcció d’un

pavelló.

Objectius de l’estudi

En relació a les obres previstes, els objectius que s'han fixat per aquest estudi geotècnic

són els següents:

(a) Determinar les unitats litològiques que conformen el sòl i subsòl de la zona

d’estudi (litologia, potència, fondària) i fer-ne la caracterització geotècnica.

(b) Determinar la fondària del nivell freàtic i l’agressivitat de l’aigua a un formigó.

(c) Determinar les càrregues admissibles i assentaments previsibles en les unitats

litològiques reconegudes.

(d) Recomanar el tipus i fondària de la fonamentació a partir de: les característiques

geotècniques dels materials, la fondària dels estrats, i la influència de factors

addicionals.

Informació prèvia de la parcel la

La parcel la estudiada es troba a l’Avda. República Argentina. Es tracta d'un solar amb

una planta aproximadament triangular delimitat per la confluència entre l’avinguda indicada i la

de Mèxic. Aquest solar correspon a una zona verda anomenada com la Pollancreda Pla de

Llacs. El pavelló a construir s’emplaçarà just al davant de l’existent, a l’altre costat de

l’Avinguda Rep. Argentina

La superfície de la parcel.la és més o menys plana i horitzontal i els tres sondatges

realitzats es troben aproximadament a la mateixa cota. Per aquest motiu, en aquest informe les

fondàries s’expressaran respecte la rasant de tal superfície, la qual es troba més o menys a

nivell de l’avinguda República Argentina.

Pel que fa a les construccions més properes a la parcel la cal destacar els blocs de

vivendes del carrer Hondures i l’actual pavelló.
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2. Treballs realitzats: metodologia en el reconeixement
del terreny

2.1. Sondatges
2.2. Assaigs in situ
2.3. Mostres agafades
2.4. Assaigs de laboratori
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Per assolir els objectius del present estudi s’ha establert el pla de treball següent:

(a) Cara a conèixer la natura i geometria de les unitats geològiques existents a la parcel la

i l’agressivitat de l'aigua i del sòl al formigó:

-Consulta de la documentació bibliogràfica existent (mapes geològics a diferents

escales i altres estudis).

-Realització de sondatges mecànics

-Presa i anàlisi d’una mostra d'aigua i d'una de sòl

(b) Cara a determinar la capacitat portant del terreny i els assentaments previsibles:

-Assaigs in situ. Realització de diversos S.P.T. per obtenir resistències aproximades

dels diferents estrats del terreny

-Extracció de mostres del terreny

-Realització d’assaigs de laboratori

-Acotar la fondària del nivell freàtic

A continuació es precisen diferents treballs realitzats

2.1. Sondatges

La distribució en planta dels tres sondatges realitzats es pot veure en l’annex 6.2., mentre

que la cota assolida a cadascun es precisa a la taula següent.

Taula 2.1
Profunditats assolides en els sondatges realitzats

Sondatge Profunditat (m)

Sondatge S-1 15,00
Sondatge S-2 15,00
Sondatge S-3 15,00

Total de metres perforats: 45,00

Els sondatges s’han portat a terme amb una penetrosonda Segoqui 09

La penetració en el terreny s’ha efectuat per rotació amb bateria de 101 mm de diàmetre

per a l’extracció de testimoni continu.
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2.2. Assaigs in situ

En el camp s’han portat a terme diversos assaigs S.P.T (Standard Penetration Test),

sempre d’acord amb les especificacions de la  norma UNE 103-800-92.

S’han practicat un total de 24 S.P.T., la distribució dels quals en els tres sondatges

realitzats s’indica a la taula següent:

Taula 2.2

Distribució dels S.P.T. realitzats en els diversos sondatges

Sondatge S.P.T. realitzats

Sondatge S-1 8
Sondatge S-2 8
Sondatge S-3 8

Les fondàries a les que s’han portat a terme cadascun dels S.P.T. i els resultats obtinguts

es poden veure a l’annexa 6.3.

A l’annex següent s’explica en què consisteix l’assaig S.P.T. i la interpretació que es fa de

les dades que en resulten.
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Annex de l’apartat 2.3.

Assaig de penetració estàndard

Un S.P.T. és una prova del tipus penetració dinàmica que consisteix en fer endinsar en el terreny un
tub de mostreig estandarditzat que és copejat amb una energia fixa obtinguda de la caiguda lliure d’una
massa de 63,5 Kg des d’una alçada de 76,2 cm.

El tub de mostreig o cullera normal emprat presenta les característiques següents:

longitud 813 mm
diàmetre exterior 51 mm
diàmetre interior 35 mm

pes total 7,14 Kg

Execució de l’assaig

Consta dels passos següents:

(1) es procedeix a la neteja del fons del sondatge, es col.loca el tub de mostreig estandarditzat i
tot seguit es copeja fins a fer-lo penetrar en el terreny 15 cm, a fi d’evitar la zona superficial
parcialment alterada.

(2) Es procedeix a un copejament, anotant ara el nombre de cops de la massa per tal de fer
penetrar la cullera 15 cm -N1-, i després el nombre de cops necessaris per fer endinsar-la 15
cm més -N2-.

La realització de l’assaig es redueix simplement a comptar el nombre de cops per fer penetrar la
cullera en el terreny 30 cm -N o N30.

N (nombre total de cops) = N1 + N2

N és el valor considerat com representatiu de la resistència a la penetració.

El que es procedeixi a fer un comptage en dues fases de 15 cm rau en el fet que es permet un millor
coneixement del sòl.

Quan el nombre de cops per aconseguir la penetració de 15 cm en algun dels intervals és superior a
50 (en el cas dels anglesos) o a 100 (en el cas dels americans) s’indica que hi ha hagut rebuig mitjançant
una R.

Correccions del valor N

En el cas que el valor de N s’obtingui de sorres saturades molt fines o llimoses, Terzaghi i Peck
(1948) recomanen que s’apliqui la correcció següent sempre i quan N sigui superior a 15:

Ncorr = 15 + (N-15)/2.
En les sorres de gra gros i en les graves el valor N no es considera afectat per la saturació.

D’altra banda, sembla que el valor de N està molt influenciat per les sobrecàrregues degut al pes
dels materials en relació al nivell de l’assaig, tal com ho demostren Turnbull i Kaugmann (61). És per això
que alguns autors aconsellen la correcció de profunditat següent:

Ncorr = N x (350 / ( 70 + xD )),
on  és la densitat aparent del sòl (kN/m3) i D és la profunditat (m).
Aquesta correcció suposa majorar el valor de N mesurat, amb la qual cosa el producte de xD està

limitat a 280 kN/m2.
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Interpretació del S.P.T.

La resistència que ofereix el sòl a ser penetrat per la cullera, expressada pel valor de N, ha estat
relacionada per Terzaghi i Peck (1948), pel cas d’una sorra, amb la densitat relativa d’aquesta. Una
correspondència del mateix tipus ha estat proposada per Shultze i Menzenbach (79), si bé que en aquesta
s´hi fa intervenir també la pressió efectiva.

Altres relacions de més interès, i també deduïdes en sorres, són les que involucren l’angle de
fregament intern. Aquest és el cas de les expressions de Meyerhof (1965), Dunham i Osaki, en les que
l’esmentat paràmetre està en funció, de la densitat relativa en la proposta del primer dels autors, i
directament del valor de N per als dos darrers.

Taula 2.3
Correlació per a sòls no cohesius a partir dels valors N del S.P.T. (adaptada de Meyerhof,

1965)
Valor N (S.P.T.) Densitat relativa (Dr) Compacitat Angle de fregament

intern
(  °)

<4 <0,15 molt solta <30
4-10 0,15-0,35 solta 30-35

10-30 0,35-0,65 mitjanament densa 35-40
30-50 0,65-0,85 densa (compacta) 40-45
>50 0,85-1 molt densa >50

A la pràctica, cara a determinar la capacitat de càrrega d’un sòl, més que fer intervenir l’angle de
fregament intern, s’utilitza directament el valor de N a partir de diferents fórmules i mètodes empírics.

Cal ressaltar que l’assaig S.P.T. és essencialment aplicable en terrenys predominantment sorrencs, i
en algunes ocasions de tipus llimós.

En el cas de sòls argilosos, les pressions intersticials que apareixen just quan es copeja amb la
massa i el fregament paràsit que s’exerceix damunt les parets de la cullera, són factors que influeixen en
el resultat de l’assaig, afectant-ne la seva fiabilitat. Malgrat això, que fa que els S.P.T. no estiguin indicats
per a sòls cohesius, s’apliquen també amb molta freqüència emprant relacions ja corregides entre el valor
de N i el de la resistència a la compressió simple qu.

Taula 2.4
Correlació per a sòls argilosos a partir dels valors N del S.P.T. (adaptada de Terzaghi i

Peck, 1948)
Valor de N (S.P.T.) Qualificació de la

consistència
Densitat saturada

( sat)
Resistència a la

compressió simple
qu (kg/cm2)

<2 molt tova 1,44-1,60 <0,25
2-4 tova 1,60-1,76 0,25-0,5
4-8 mitjana 1,76-1,92 0,5-1
8-15 rígida 1,92-2,08 1,0-2,0

15-30 molt rígida 2,08-2,24 2,0-4,0
>30 dura >2,0 >4,0

En l’altre extrem de l’escala granulomètrica, és a dir, en les graves, l’assaig S.P.T. amb cullera
normal presenta un altre tipus d’inconvenient, el que un còdol s’encaixi en la sabata. En aquest cas no es
podrà saber el que s’està mesurant, si bé que és veritat que aquest incident es pot apreciar un cop es retiri
la cullera. Per aquestes granulometries és preferible substituir la sabata per una punta cega cònica.
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2.3. Mostres agafades

En els treballs de prospecció de camp s’han agafat les mostres del terreny obtingudes

mitjançant les bateries i dues mostres inalterades.

Les mostres del terreny poden ser de dos tipus diferents:

(a) mostres alterades: corresponen a fragments de testimoni obtinguts principalment

de les bateries de perforació i de la barrina helicoide.

El procediment d’extracció d’aquestes mostres fa que es perdin algunes de les

propietats del sòl al que pertanyen, fet que limita la seva utilització als assaigs

d’identificació (composició, granulometria, plasticitat, pes específic de les partícules,

contingut en sulfats, matèria orgànica).

(b) mostres inalterades: les mostres d’aquest tipus s’agafen amb un tub de mostreig

de paret prima. Aquest es fa penetrar al terreny mitjançant el copejament amb una

massa (procés equivalent a l’utilitzat per a la penetració de la cullera del S.P.T.) i

posteriorment es recupera amb la mostra inserida en el seu interior. Extreta la mostra

del tub, se segella ràpidament a fi de que no perdi la seva humitat natural i altres

propietats.

Les mostres inalterades permeten, a més dels assaigs possibles amb les mostres

alterades, realitzar proves de resistència al tall, de compressibilitat i de permeabilitat.

A la taula següent s’especifiquen les mostres preses per practicar-hi assaigs de laboratori.

Taula 2.5
Mostres obtingudes en els sondatges realitzats

Sondatge Fondària de les mostres (m) Denominació mostra

S-2 2,00-2,60 MI-2.1
S-3 2,60-3,20 MA-3.1
S-3 3,40-4,00 MI-3.1

Tipus de mostra: MA: mostra alterada; MI: mostra inalterada.
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2.4. Assaigs de laboratori

Aquests s’han basat en les mostres indicades a la taula 2.5 i tenen per objectiu donar

informació del comportament mecànic del sòl, directa o indirectament i/o d’altres factors a

considerar també en la fonamentació.

Els assaigs realitzats, juntament amb la normativa seguida per portar-los a terme,

s’especifiquen a la taula següent:

Taula 2.6
(a) Identificació del sòl (estat i classificació)

Nom de l’assaig nº assaigs Normativa aplicada

Granulometria per tamisat 2 (MI-2.1 i MI-3.1) UNE 103-101-95

Límits d’Atterberg 2 (MI-2.1 i MI-3.1)
UNE 103-108-96
UNE 103-103-94
UNE 103-104-93

(b) Resistència
Compressió simple 2 (MI-2.1 i MI-3.1) UNE 103-400-93

(c) Deformabilitat
Pressió d’inflament 1 (MI-2.1) UNE 103-602-06

(d) Altres

Agressivitat del sòl al
formigó 1 (MA-3.1)

segons EHE-99

Els resultats d’aquests assaigs es donen als apartats 3.4 i 3.5. Les actes dels mateixos,

per la seva banda, es troben als annexes 6.6 i 6.7.
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3. Caracterització dels materials
3.1. Estratigrafia local
3.2. Hidrogeologia
3.3. Agressivitat de l'aigua al formigó
3.4. Agressivitat del sòl al formigó
3.5. Caracterització geotècnica dels materials
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Context geològic i emplaçament de la parcel la

La parcel la estudiada es troba dins de la subunitat morfoestructural anomenada la fossa

d'Olot. Aquesta correspon a un bloc relativament esfondrat de la Serralada Transversal, el qual

es troba envoltat per turons de materials sorrencs que donen ressalts importants (Pallí i Roqué,

1992).

Arran de la formació de la fossa d'Olot en el Neogen, i associades a les fractures

distensives que la feren possible, es van produir nombroses erupcions volcàniques que van

emetre productes diversos: gasos, piroclastos i lava. Els piroclastos van quedar acumulats

entorn als mateixos centres eruptius i van conformar edificis volcànics de geometria cònica,

que són els que actualment s’observen. Aquest tipus edificis reben el nom de cons d’escòries o

cons de piroclastos i no solen superar els 300 m d’alçada. Pel que fa a la lava, aquesta va

circular en forma de colades pels cursos fluvials existents a la zona, fins acumular-se en zones

deprimides. A la zona d'Olot, relativament deprimida, s'hi van acumular i superposar colades de

lava provinents de diversos centres eruptius. Pel que fa a la composició mineral de la lava, es

tracta de basalts i basanites. Aquestes són roques ígnies extrusives bàsiques, en aquest cas

associades a un vulcanisme de tipus alcalí.

En concret, la parcel la es troba al sud del riu Fluvià, en una zona on es van superposar

diverses colades del sector del volcà Croscat (nivell B). Aquests materials volcànics apareixen

recoberts per materials argilosos d’origen lacustre (nivell A) i sorres, graves o argiles amb

deixalles d’origen antròpic (nivell R).

Al subapartat següent es relacionen els materials que formen el sòl de la parcel la objecte

d’estudi. Veure també els annexes 6.3 i 6.4.
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3.1. Nivells de materials reconeguts-unitats geotècniques (litologia i

potència dels materials)

A partir dels sondatges realitzats s’han reconegut els nivells de materials següents:

Nivell R

Litologia

Correspon a un rebliment format per sorres argiloses color marró fosc amb algunes

restes de materials de construcció.

Extensió en horitzontal

Aquest nivell s’ha reconegut en els tres sondatges

Fondària i potència

Sondatge Fondària del límit

superior (m)

Fondària del límit

inferior (m)

Gruix (m)

S-1 0,00 1,00 1,00

S-2 0,00 0,80 0,80

S-3 0,00 1,90 1,90

Nivell A

Litologia

Està format per argiles de colors marró gris i gris amb algunes passades de llims i

sorres.

Els llims són sorrencs, passant localment a sorres fines llimoses, aquestes passades

s’han detectat en els tres sondatges:

- De 6,00 a 6,20 m de fondàra, en el sondatge S-1.

- De 6,30 a 6,95 m de fondàra, en el sondatge S-1.

- De 7,30 a 8,10 m de fondàra, en el sondatge S-1.

- De 3,30 a 3,60 m de fondàra, en el sondatge S-2.

- De 3,80 a 3,90 m de fondàra, en el sondatge S-2.

- De 7,10 a 7,40 m de fondàra, en el sondatge S-2.

- De 7,60 a 7,70 m de fondàra, en el sondatge S-2.

- De 7,50 a 7,60 m de fondàra, en el sondatge S-3.

Les sorres són basàltiques, d'argiloses a lleugerament argiloses, de gra fi a gros i

mostren un color marró fosc. Les passades de sorres s'han detectat de 4,30 a 4,40

m, de 7,20 a 7,40 m i de 5,60 a 6,00 / 7,00 a 7,10 m de fondària en els sondatges S-1

i S-2 i S-3 respectivament.
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Extensió en horitzontal

Aquest nivell s’ha travessat en els tres punts de reconeixement

Fondària i potència

Sondatge Fondària del límit

superior (m)

Fondària del límit

inferior (m)

Gruix (m)

S-1 1,00 11,30 12,30

S-2 0,80 10,00 11,20

S-3 1,90 13,80 11,90

Nivell B

Litologia

Està format per basalt de color gris fosc

Es tracta d'una colada de basalt vesiculada i fracturada que encara presenta una

certa alteració. En aquesta unitat el basalt es recupera majoritàriament en forma de

testimoni rocallós, bé que en alguns trams la roca encara es disgrega en forma de

graves argil.lo-sorrenques.

- 11,30 a 11,70 m de profunditat en el sondatge S-1

- 10,00 a 10,20 m de profunditat en el sondatge S-2.

- 13,80 a 14,20 m de profunditat en el sondatge S-3.

Extensió en horitzontal

Aquest nivell s’ha interceptat en tots els sondatges realitzats

Fondària i potència

Sondatge Fondària del límit

superior (m)

Fondària del límit

inferior (m)

Gruix reconegut (m)

S-1 11,30 - 3,70

S-2 10,00 - 5,00

S-3 13,80 - 1,20
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Taula 3.1

Quadre resum dels diferents nivells de materials reconeguts
(veure també talls geològics-annex 6.4)

Denominació Composició Fondària del límit
superior de la capa

(m)

Potència (m)

Nivell R Rebliment format per
sorres argiloses colors

marró fosc amb
algunes restes de

materials de
construcció.

0,00 (superfície de la
parcel la)

0,80 a 1,90

Nivell A Argiles de colors
marró gris i gris amb
algunes passades de

llims i sorres

0,80 a 1,90 11,20 a 12,30

Nivell B Basalt de color gris
fosc

10,40 a 13,20 1,20 a 5,00
(reconeguda)

Les fondàries indicades prenen com a referència la rasant de la superfície de la parcel.la
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3.2. Hidrogeologia

En els sondatges realitzats s’ha interceptat aigua, la fondària i data de mesura de la qual

s’indica a la taula següent:

Taula 3.2
Fondària del nivell freàtic

Sondatge Fondària (m) Data de la mesura

S-1 1,00 25-02-06
S-2 0,60 24-02-06
S-3 1,70 26-02-06

Les fondàries indicades prenen com a referència la rasant de la superfície de la parcel.la
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3.3. Agressivitat de l'aigua al formigó

S’ha analitzat una mostra d’aigua (sondatge S-3) per poder determinar l’agressivitat

d’aquesta al formigó.

Segons l’E.H.E. 99 l’aigua analitzada no és agressiva per al formigó

Els resultats obtinguts en l’analítica de la mostra d’aigua s’expressen a la pàgina de

resultats que elabora el propi laboratori (annex 6.5).
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3.4. Agressivitat del sòl al formigó

S’ha analitzat una mostra del nivell A per poder determinar si aquest sòl és agressiu al

formigó.

Els resultats obtinguts són els següents:

Paràmetres mostra Resultats

Sulfats

mg/Kg sòl

MA-3.1
(2,60 a 3,20 m)

816

Acidesa de Baumann-Gully

ml NaOH 0,1N/Kg sòl

MA-3.1
(2,60 a 3,20 m)

3,53

Grau d’agressivitat al formigó MA-3.1
(2,60 a 3,20 m)

No és agressiva

Els resultats de les analítiques d’aquests sòls s’expressen a l’annex 6.6
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3.5. Caracterització geotècnica dels materials reconeguts

Nivell R

Rebliment format per sorres argiloses colors marró fosc amb algunes restes de materials

de construcció.

Aquests materials no representen un possible nivell de fonamentació degut a la seva

natura.

Es tracta de materials granulars i cohesius que, a priori i a partir de les proves SPT,

presenten una compacitat mitjanament densa i una consistència rígida. Cal tenir present que

en part els valors dels SPT es troben majorats per la presència de fragments rocallosos i

deixalles diverses. És per això que s’assumeix com més raonable una compacitat solta i una

consistència tova.

Valors N30 obtinguts en els materials del nivell R

Sondatge valors N30 Sondatge valors N30

S-1 - S-2 14

S-3 14

Classificació USCS (Unified Soil Classification System): SC

Nivell A

Argiles de colors marró gris i gris amb algunes passades de llims i sorres

Aquests materials són cohesius i la seva consistència es pot qualificar a priori, a partir de

la majoria de les proves SPT realitzades (veure la taula següent), com molt tova a rígida.

Valors N30 obtinguts en els materials del nivell A

Sondatge valors N30 Sondatge valors N30

S-1 14, 5, 5, 7 i 25 S-2 12, 2, 11 i 13

S-3 11, 5, 7, 10, 14 i 9
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A continuació es presenten valors de paràmetres i propietats obtinguts mitjançant assaigs

de laboratori.

Propietat/paràmetre mostra MI-2.1
(2,00-2,60 m)

mostra MI-3.1
(3,40-4,00 m)

Granulometria per tamisat

% passa tamís 5 UNE

% passa tamís 2 UNE

% passa tamís 0,4 UNE

% passa tamís 0,08 UNE

99,00

98,00

95,00

88,00

100,00

100,00

99,00

81,00

Límit líquid % 41,40 26,40

Límit plàstic % 19,70 19,70

Índex de plasticitat % 21,70 6,70

Humitat % 25,36* 22,74*

Densitat humida g/cm3 2,02* 2,09*

Densitat seca g/cm3 1,61* 1,70*

Resistència a la compressió

simple kg/cm2

1,02 0,35

Pressió d’inflament kg/cm2 0,75
*Dades obtingudes de la proveta sotmesa a la compressió simple

Classificació USCS (Unified Soil Classification System): CL, ML-CL i SC

Nivell B

Basalt de color gris fosc

Des del punt de vista mecànic part d’aquest material es pot considerar com a unes graves

i/o sorres amb fragments rocallosos. Assumit com a un sòl granular, es pot dir que la seva

compacitat és a priori molt densa, tal com ho indiquen els SPT practicats (veure taula següent).

Valors N30 obtinguts en els materials del nivell B

Sondatge valors N30 Sondatge valors N30

S-1 R, R i R (R: Rebuig) S-3 R, R i R

S-3 R

Quan es troba poc alterat, el basalt correspon a un material rocallós que es pot qualificar,

a partir del criteri de Jiménez Salas (1975), de resistència mitjana (200-1.000 kg/cm2) o fins i tot

més alta si el basalt està completament sa. Així ho reflecteix la resistència a la compressió

simple obtinguda en una mostra del solar adjacent i que va trencar a uns 615kg/cm2.

Classificació USCS (Unified Soil Classification System): GP-GC i GC (trams alterats)
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4. Fonamentació
4.1. Càrregues admissibles
4.2. Assentaments previsibles
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A partir de la caracterització geològica i geotècnica dels materials reconeguts, a

continuació es determinen les pressions que es poden transmetre al terreny i els assentaments

que es preveuen.

4.1. Càrregues admissibles

Les càrregues admissibles, tal com s'expressen a continuació, corresponen a les

pressions màximes que els elements de fonamentació poden transmetre al terreny

(pressions de treball).

Per determinar els valors de les càrregues admissibles es procedeix de la manera

següent:

Determinar la pressió d’esfondrament del terreny, per a unes dimensions concretes

dels fonaments.

Obtenir la pressió de treball o admissible mitjançant la introducció d’un coeficient de

seguretat adequat.

Reajustar, en cas, necessari, les dimensions assumides dels fonaments.

Calcular els assentaments esperats.

Modificar les dimensions dels fonaments i de les càrregues admissibles per tal que els

assentaments resultants siguin tolerables.

En el cas concret dels sòls granulars, on la capacitat portant del terreny sol ser elevada,

però no per això el grau d’assentament queda garantit, tot sovint se segueix aquest altre

procediment:

Fixar una magnitud d’assentament tolerable.

Fixar unes dimensions per als fonaments que resultin apropiades per a l’estructura que

s’ha de fonamentar.

Determinar la pressió de treball (càrrega admissible)

Nivell de fonamentació

A partir de les dades del terreny i de l’obra projectada es considera que la fonamentacvió

ha de ser profunda en el nivell B mitjançant pilons.
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Nivell B-Fonamentació profunda

Basalt de color gris fosc

Aquesta serà mitjançant pilons in situ que treballaran predominantment per punta. Els

pilons tindran una relació longitud/amplada igual o superior a 15 i s’encastaran en el nivell B de

manera que tota la base dels pilons treballi en el basalt no alterat de la unitat indicada. Així

encastats i d’acord amb la Norma-NTE-CPI-77 els pilons podran transmetre pressions de fins a

35 kg/cm2 per punta en combinació amb el fust (fins a 0,65 m de diàmetre).
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4.2. Assentaments previsibles

Nivell B-Fonamentació profunda

Basalt de color gris fosc

Si els pilons s’encasten en la roca no alterada, tal com s’ha indicat, l’assentament serà

limitat i possiblement no molt superior al derivat de l’elasticitat dels mateixos elements de

fonamentació. En el cas que ho arribessin a fer en basalt molt disgregat llavors la deformació

seria de la magnitud indicada en l’expressió següent:

s = d / 25 a d / 30, essent d el diàmetre del piló en cm

Aquesta és una valoració per a cadascun dels pilons considerats aïlladament
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5. Resultats i conclusions



Pol. industrial - c/Pirineus - 17460 Celrà (Girona) - tel. 972/492014 - fax 972/494117 Exp.061/06  Pàg. 29 de 32

Consideracions prèvies

(1) En aquesta parcel.la estudiada hi ha projectada la construcció d’un pavelló

(2) Les fondàries que s’expressen en aquest informe prenen com a referència la superfície

de la parcel.la, la rasant de la qual es troba aproximadament a nivell de l’avinguda República

Argentina.

(3) Sismicitat de la zona

La norma de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02) (BOE

de l’11 d’octubre de 2002) proporciona els valors següents per als paràmetres d’acceleració

sísmica bàsica i el coeficient de contribució (K):

Acceleració sísmica bàsica: 0,10 g

Coeficient de contribució (k): 1,0

Segons aquesta norma, el tipus d’edificació projectat es classifica com de “normal

importància”.

També, en funció de la norma esmentada, el terreny més superficial de la zona es

classifica com de tipus IV (nivells R i A) i II-I (nivell B).

Resultats

(1) Litologia

En el sòl de la parcel la s’hi han reconegut els nivells litològics següents:

Denominació Composició Fondària del límit
superior de la capa (m)

Potència (m)

Nivell R Rebliment 0,00 (superfície de la
parcel la)

0,80 a 1,90

Nivell A
Argiles de colors marró
gris i gris amb algunes

passades de llims i
sorres.

0,80 a 1,90 11,20 a 12,30

Nivell B Basalt de color gris fosc 10,40 a 13,20 1,20 a 5,00
(reconeguda)
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(2) Caracterització geotècnica dels materials reconeguts

Nivell Densitat
aparent

(g/cm3)

Classifica.
U.S.C.S.

N30

corregit
Resist.

compres.
simple

(kg/cm2)

Cohesió
cu

curt plaç
(kg/cm2)

Angle
’

graus

Nivell R 1,80-2,15
-Rebliment-

SC 14 0,00-0,25 0,00-0,12 24-28

Nivell A 2,00-2,25 CL, ML-CL i
SC

2-23 0,20-1,02 0,10-0,51 15-28

Nivell B 2,40-2,85
GP-GC i GC

(trams
alterats)

tram sa

R
(R: Rebuig)

- 32-40
(matriu)
24-33

(disconti
nuïtats)

(3) Hidrogeologia

En les dates en que es van realitzar els treballs de camp es va trobar aigua entre 0,60 i

1,70 m.

(4) Agressivitat de l’aigua i el sòl al formigó

Segons l’EHE 99 l’aigua interceptada no és agressiva per al formigó

Segons l’EHE 99 els materials del nivell A no són agressius per al formigó

(5) Excavabilitat

Els materials dels nivells R i A podran ser excavats mitjançant la maquinària convencional

emprada en el moviment de terres (giratòries i retro-excavadores mixtes). Cara a garantir

l’encast dels pilons en el nivell B és probable que calgui l’ajut d’un trepant o una corona de

wídia. Cal indicar que el trepant pot arribar a ser necessari davant la presència de fragments

rocallosos de mida decimètrica o superior que es poguessin trobar englobats en les argiles del

nivell A.

(6) Fonamentació

A partir de la informació del terreny obtinguda dels dos sondatges sol licitats i de l’obra

projectada es considera la possibilitat de fonamentació següent:
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Annex 6.2.
Plànols de situació dels punts de
reconeixement del terreny
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Annex 6.3.
Columnes estratigràfiques
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Annex 6.4.
Talls geològics
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(Exp: 061/06)

Annex 6.5.
Actes de resultats: analítica de l'aigua





(Exp: 061/06)

Annex 6.6.
Actes de resultats: analítica del sòl



(Exp: 061/06)

Annex 6.7.
Actes de resultats: laboratori de terres









(Exp: 061/06)

Annex 6.8.
Reportatge fotogràfic

    Exp 061/06                                                                                                                                                                        Pàg 1 de 5

Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-1 (0,00 – 6,00 m)

Realització d’un sondatge amb la penetrosonda Segoqui 09 (26-02-2006).

Parcel·la situada a l’Avda. República Argentina (Olot)



    Exp 061/06                                                                                                                                                                        Pàg 2 de 5

Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-1 (6,00 – 12,00 m)

Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-1 (12,00 – 15,04 m)

    Exp 061/06                                                                                                                                                                        Pàg 3 de 5

Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-2 (0,00 – 7,10 m)

Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-2 (7,10 – 12,40 m)



    Exp 061/06                                                                                                                                                                        Pàg 4 de 5

Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-2 (12,40 – 15,03 m)

Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-3 (0,00 – 7,50 m)

    Exp 061/06                                                                                                                                                                        Pàg 5 de 5

Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-3 (7,50 – 13,80 m)

Caixes de testimonis corresponents al sondatge S-3 (13,80 – 15,00 m)



Reconstrucció del Pont de Colom    Annex 1: Geologia i Geotècnica 

1 
 

En el  següent annex hi ha  l’estudi geotècnic de una parcel∙la  situada a  l’Avinguda República 
Argentina  d’Olot  cedida  per  l’Ajuntament  d’Olot  (*)  per  tal  de  agafar‐ho  com  a  estudi 
geotècnic de referència per poder realitzar el present Projecte. 

 

Aquest estudi és el mes proper a l’obra d’aquest Projecta a més de ésser el més recent ja que 
en aquest últim any s’hi ha construït un nou pavelló municipal d’esports. 

 

* Està imprès en un format diferent a tot el Projecte perquè es va cedir en un format que no 
admet canvis. 



 
 

ÍNDEX 

 

2.1. OBJECTIU    ………………………………………………………………………………..…………………………1. 

2.2. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT    …………………………………………….……………………………………1. 

2.2.1. TRAÇAT DEL PONT    ………………………………………………………..……………1. 

2.2.2. TRAÇAT CARRERS ADJACENTS    …………………………………………………...……2. 

2.3. ALINEACIONS EN PLANTA    ……………………………….…………………………………………………2. 

2.3.1. PUNTS SUCCESSIUS EN PLANTA    …………………………………………………………2. 

2.4. ALINEACIÓ EN ALÇAT    …………………………………………………………………….……………3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconstrucció del Pont de Colom    Annex 2: Traçat. 

1 
 

2.1. OBJECTIU 

 

L’actual Pont de Colom es  troba  situat  sobre el Riu Fluvià. Aquest, no es  troba caracteritzat 
com un riu de grans avingudes i destrosses, però tot i això, l’actual Pont es troba alçat respecte 
els carrers que l’envolten.  

Fet causat per els devastadors efectes que va patir aquest la nit del 17 al 18 d’Octubre de l’any 
1940 nit en que la capital garrotxina va quedar negada arran d’unes fortes precipitacions i una 
crescuda del Fluvià que va provocar el caos  i  la mort de 9 persones a  la ciutat. Les causes de 
l’aiguat  van  ser  atribuïdes  a  les  precipitacions  tardorenques.  En  aquest  cas,  durant  els dies 
anteriors a  l’aiguat,  ja havia anat plovent. Fet   que va  fer que arribés a un punt que  la  terra 
pràcticament no podia absorbir més aigua  i en comptes de anar minvant, al cap de tres dies, 
les pluges es van revifar i van començar a caure encara amb més força. El resultat fou que es 
van  acumular  entre  500  i  2000  litres  per metre  quadrat  entre  diferents  zones  del  territori 
català (Ripollès, Osona i Garrotxa). 

Molts ponts van desaparèixer i van cedir davant la força de l’aigua, com és el cas del Pont de 
Colom  a Olot. Aquest pont, que  ja havia quedat  tocat durant  la Guerra Civil  i que  va esser 
reconstruït per els militars posteriorment, va quedar novament  tocat per aquest aiguat cosa 
que va fer que es retoqués aquest cop augmentant‐li la seva cota inicial. 

 

Així  doncs  actualment  quan  t’acostes  al  pont  des  de  l’Avinguda  de  Catalunya  o  bé  des  de 
l’Avinguda de  la República Argentina es pot ja denotar a simple vista un augment de cota del 
Pont respecte al carrer. Aquest augment per ser més precís es de 1,2 metres aproximadament 
en  ambdós  costats  el  qual  també  es  pot  apreciar  en  els  carrers  paral∙lels  al  riu:  Avinguda 
Uruguai, Avinguda Paraguai, Avinguda de Galicia  i Avinguda dels Balears,  ja que al  igual que 
aquests perpendiculars, també pugen de cota per posar‐se a l’altura del pont. 

 

2.2. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 

 

Distingirem 2  tipus principals de  traçat, el de  l’eix del pont, que  l’anomenarem del Pont  i el 
dels dos carrers paral∙lels al riu que seran els Adjacents. 

 

2.2.1. TRAÇAT DEL PONT 

 

Es defineix  l’eix del  tram de projecte pretereixen al  tronc principal del Pont,  representat en 
planta per  l’eix  central de  la  calçada. Amb una  longitud  total de 57,9 metres, 26 dels quals 
representen el tram estructural del Pont.  
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Aquest eix anirà acompanyat en cada un dels seus costats per un carril de 3,5 metres formant 
així els dos sentits de circulació i amb dues voreres a cada costat de 2,5 metres. Tenint així una 
amplada del pont total de 12 metres. 

En Alçat, l’eix es una alineació recta en que la seva cota es màxima en el punt mig del tram del 
Pont  (cota 433,4), descendint al  llarg de tot  l’eix principal del Pont en una pendent del 1,5% 
fins a arribar a on acaba l’estructura del pont a 13 metres per a cada costat (cota 433,2), fins a 
assolir la cota que s’anivella amb els carres contigus al Pont en una pendent del 8% (part sud 
cota 431,98 s’anivellarà a  llarg de 15,25m; part nord cota 431,87 s’anivellarà al llarg de 16,65 
m). 

 

2.2.2. TRAÇAT CARRERS ADJACENTS 

 

A l’igual que en el traçat del Pont, ens trobem en uns carrers de cota inferior a la projectada en 
el pont. Així doncs per tal d’anivellar  la rasant que formarà aquest nou pont, en aquests dos 
carrers del costat, es mantindrà  la cota del pont constant a  la seva amplada  i també al  igual 
que en el cas anterior decaurà el mateix 8%   en cada un dels seus costats  fins a anivellar‐la 
amb el traçat actual d’aquests carrers. 

 

2.3. ALINEACIONS EN PLANTA 

 

Tipus  Pk0  Pk 1  Longitud (m) 

Recta  1+000  1+57,9  57,9 
 

 

2.3.1. PUNTS SUCCESIUS EN PLANTA 

 

L’estudi del traçat en alçat es realitzarà tenint en compte els quatre punts mes importants del 
projecte. Perpendicular al riu tindrem, els punts:  inicial en el carrer on comença a ascendir la 
cota, al principi del Pont, al  final del pont  i el punt  final del  carrer on el  increment de  cota 
queda anivellat. 

PK  X UTM  Y UTM 

1+00  457491,8  4668531,3 
1+15,25  457499  4669543 
1+41,25  457518  4669573,5 
1+57,9  457522  4669578,8 
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2.4. ALINEACIONS EN ALÇAT 

S’incorporen els punts decisius del projecte els dos tipus d’alineacions en alçat, les que tenim 
actualment del terreny i les que tindrem de la rasant del projecte. 

 

PK  RASANT (m)  TERRENY (m) 
1+000  431,98  431,98 
1+15,25  433,2  432,86 
1+41,25  433,2  432,72 
1+57,9  431,87  431,87 
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3.1. SISTEMA DEL RIU FLUVIÀ 

 

3.1.1. INTRODUCCIÓ 

 

Els cursos fluvials que drenen la Garrotxa pertanyen a tota la conca administrativa dels Pirineus 
orientals. La major part de la comarca forma part de la conca del Fluvià i només de l’ordre del 
15% desguassa cap al Ter. 

 

El Fluvià neix a la unió de diversos torrents que tenen origen al sud‐oest de la comarca, al Grau 
d’Olot (928 m d’altura), i desemboca al golf de Roses, prop de Sant Pere Pescador. Travessa la 
vall d’en Bas en direcció  sud‐oest  i  rep per  l’esquerra  les auges de  la  riera de  Joanetes, que 
recull  les  aigües  del  coll  de Bracons,  del Gurn,  procedent  del  Puigsacalm  i  d’altres  afluents 
menors. Travessa Olot i passa per Sant Joan les Fonts on rep també per l’esquerra les aigües de 
la riera de Bianya, que ha recollit les de la riera de Riudaura. En aquest punt pren direcció cap a 
l’alta Garrotxa. Per l’esquerra rep les rieres d’Oix, de Borró i Beget, totes tres de cabal reduït, i 
el Llierca, ja més notable, que amb una bona conca de recepció engrosseix i regula el cabal del 
Fluvià. Aquesta  zona  és  rica  en  circulació  subterrània;  filtra  les  aigües de  les pluges,  creant 
deus subterrànies. Per la dreta rep petits cursos com la riera de Begudà, el Turonell i el torrent 
de  la Miana. Es considerable  l’aportació del Ter,  tot  i que desemboca  fora de  la comarca, al 
terme de Serinyà (Pla de l’Estany). 

 

Així doncs a  trets majors, el Fluvià  té una  longitud de 112 Km  i drena una conca de prop de 
1000 quilòmetres quadrats, dels quals gairebé la meitat es troben a la comarca de la Garrotxa.  

Es un riu que funciona fonamentalment en règim pluvial, si bé a les zones de capçalera té una 
certa  influència nival  (de  la neu). A Olot  té un  cabal mitjà d’1,5 metres  cúbics per  segon, a 
Esponellà, de 8 metres cúbics per segon i de 10 metres cúbics per segon a la desembocadura. 
És aprofitat per la indústria tèxtil i paperera de la comarca. I va causar la gran inundació a Olot 
el 1940. 

 

3.1.2. CARACTERÍSTIQUES DELS SITEMA 

 

El Sistema es troba format per la conca del Riu Fluvià, i té una superfície de 974 km2.  

No disposa de cap embalsamant de regulació.  

Agafant les dades de l’any 2007, la població equivalent del sistema era de 33.339 habitants. 
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3.1.3. PRINCIPAS RECURSOS I REQUERIMENTS AMBIENTALS 

 

L’aportació  mitja  anual  en  tot  el  sistema  es  267,6  hm3/any  incloent  les  components 
superficials i subterrànies. 

Com a recurs no convencional, es considera el de les aigües depurades a la estació depuradora 
d’aigües residuals d’Olot, amb un volum de 4,5 hm3/any. 

 

Els  requeriments ambientals  corresponents als  caudals de manteniment, que  son d’especial 
interès en el sistema a causa de les nombroses minicentrals hidroelèctriques existents al llarg 
de tot l’eix principal del Fluvià. Aquests requeriments es xifren en 11,7 hm3/any a Olot, segons 
estableix el Pla Sectorial de Caudals de Manteniment, a  falta del que puguin determinar els 
corresponents Plans Zonals de  implantació de caudals de manteniment que s’aproven per el 
sistema. 

 

3.1.4. DEMANDA D’AIGUA 

 

La demanda distribuïda per les xarxes municipals es de 6,8 hm3/any, amb una previsió de 7,3 
hm3/any per a  l’any 2015  i de 7,5 hm3/any per  l’any 2027. Actualment del 90% de aquesta 
demanda queda cobert amb aigües d’origen subterrani. 

La demanda  industrial proveïda amb  fonts pròpies es de 3,4 hm3/any, sense que es calculin 
alteracions significatives en horitzons futurs. 

La  demanda  agrària  s’estableix  en  17,7  hm3/any,  dels  quals  1,1  hm3/any  correspon  a 
ramaderia  i  el  16,6  restant  a  reg.  No  es  preveuen  alteracions  en  aquesta  demana  en  els 
horitzons del 2015 i del 2027. 

La demanda per a usos recreatius es inferior a 0,1 hm3/any, i es preveu que es mantindrà per 
sota d’aquest valor en els horitzons de planificació 2015 i 2027. 

 

3.1.5. PREVISICÓ D’ACTUACIONS 

 

No es considera necessària  la realització d’actuacions dirigides a  incrementar  la disponibilitat 
del  recurs, com serien  les planificacions  realitzades amb anterioritat sobre  l’embassament al 
municipi d’Esponellà. Les actuacions s’orienten a millorar l’eficiència dels sistemes de provisió i 
a ordenar l’explotació de l’aqüífer fluviodeltaic compartit amb el Muga. 
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3.1.6. ASSIGNACIONS I RESERVES 

 

Els recursos actualment disponibles s’assignaran a les demandes actuals, sense perjudici de la 
implantació del règim de caudals de manteniment. 

 

3.2. CLIMA DE LA GARROTXA 

 

3.2.1. FACTORS CONDICIONANTS 

 

Els dos factors que determinen les diferències i els contrastos climàtics més acusats dintre de 
superfícies de gran amplitud o entre àrees allunyades, la latitud i la circulació atmosfèrica, són 
insuficients  per  a  explicar  la  diversitat  climàtica  de  Catalunya.    Tanmateix,  és  possible 
l’establiment  de  diferencies  climàtiques  entre  comarques  veïnes,  gràcies,  en  bona  part  o 
essencialment,  a  la  posició  i  a  l’orografia  complexa  del  seu  territori.    Això  no  obstat,  cal 
destacar  el  paper  de  tots  quatre  factors  a  l’hora  d’iniciar  una  aproximació  al  clima  de  la 
garrotxa. 

 

La Garrotxa i tot Catalunya, es troben a latituds mitjanes. La durada desigual del dia i de la nit 
al llarg de l’any no es l’únic fet condicionant de clima depenent de la latitud, ja que la dinàmica 
atmosfèrica mostra  trets  canviants amb  les  zones  climàtiques.    La  influència de  la dinàmica 
atmosfèrica  subtropical,  portadora  de masses  d’aire  originades  prop  del  tròpic  de  Càncer, 
predomina sobre la conca mediterrània i territoris propers al seu litoral, com la comarca de la 
Garrotxa. 

 

Respecte  a  la  posició,  cal  tenir  en  compte  la  distancia  de  les  comarques  catalanes  i  l’oceà 
Atlàntic i els obstacles orogràfics que ha de superar les masses d’aire procedent de ell.  S’ha de 
destacar  també  la  influencia  de  la  mar  Mediterrània,  ja  que  l’enregistrament  d’unes 
precipitacions mitjanes estivals relativament importats superiors a les assolides al hivern, no es 
aliena  a  aquesta  moderada  influencia  la  qual  correspon  un  paper  important  en  el 
desencadenament de tempestes locals sobre la Garrotxa. En  quant a les masses d’aire fred, no 
son  freqüents  les  invasions d’aire procedent del  centre  i nord del  continent a  causa de que 
nomes esdevenen possibles sota determinades condicions de bloqueig de  la circulació zonal, 
però  quan  es  donen  aquestes  condicions,  generalment  als mesos mes  freds  de  l’any,  les 
comarques catalanes sofreixen invasions d’aire molt fred que poden enregistrar temperatures 
excepcionalment baixes. 

Parlant  de  la  circulació  atmosfèrica,  la Garrotxa,  és  particularment  sensible  a  l’arribada  de 
masses fredes i seques procedents del centre d’Europa. A més l’anticicló de les Açores també 
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es desplaça latitudinalment i es centra a sobre la península Iberica. Aquests fets provoquen la 
formació de tempestes locals sobre la Garrotxa, la qual cosa explica, en bona mesura, que les 
precipitacions estivals siguin clarament superiors a  les del hivern, malgrat  la proximitat de  la 
comarca al litoral mediterrani de la península Ibèrica on succeeix justament tot el contrari. 

 

I per acabar el factor orogràfic, que sobretot en la formació de precipitacions es decisiu per a 
comprendre  les  particularitat  del  clima  de  la  Garrotxa.  Aquesta  comarca,  comprèn 
essencialment la conca alta del Fluvià, la qual configura un corredor orientat aproximadament 
de ponent a  llevant, més ample a  l’oest de  la comarca, on s’eixampla en direcció meridional, 
per on sobre a l’Alt Empordà i, a través d’aquesta comarca, a la Mediterrània, cosa que facilita 
la penetració de masses d’aire humides procedents d’aquesta mar. Aquesta és l’única obertura 
important de  la Garrotxa als  territoris que  l’envolten,  ja que, al nord  i nord‐oest de  la conca 
alta del Fluvià, s’enlairen els contraforts calcaris de  l’extrem oriental dels Pirineus (elevacions 
de mes de 1000 m  i àdhuc 1500 m), mentre que al  sud‐oest  i al  sud  s’aixequen  la mola de 
Puigsacalm  i  els  serres  del  Corb  i  de  Finestres,  pertanyents  a  la  Serralada  Transversal.  El 
tancament  parcial  de  la  Garrotxa  a  les  comarques  que  l’envolten  afavoreix  l’ascens  de  les 
masses d’aire humides d’origen mediterrani que arriben a la comarca seguin la conca del Fluvià 
i l’assoliment de forts escalfaments sobre la seva superfície. Aquestes condicions expliquen la 
formació  d’abundants  precipitacions  i  el  desencadenament  freqüent  de  tempestes, 
especialment  en  els  mesos  càlida  i  justament  amb  determinats  fets  relacionats  amb  la 
circulació  atmosfèrica  anteriorment  al∙ludits,  la  totalització  a  l’estiu  d’unes  precipitacions 
mitjanes clarament superiors a les corresponents al hivern. 

 

3.2.3. LA TEMPERATURA 

La  temperatura  de  l’aire  és  estretament  relacionada  amb  la  radiació  solar  i  influeix  en 
l’evolució dels altres elements, entre els quals ocupa un lloc primordial. Així  les temperatures 
mitjanes anuals als sectors més baixos de la comarca, als voltants del curs del Fluvià, se xifren 
entre 13 i 14ºC. Com es pot veure en la següent figura la Temperatura Mitja és de 12,9ºC. 
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I en el següent mapa es veu la mitjana de temperatures anual de la Comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribució comarcal de  les temperatures mitjanes de gener manté una disposició similar a 
la de  les temperatures mitjanes actuals però en valors  inferior en uns 8ºC. Això es possible a 
conseqüències  de  dues  causes  d’efectes  contraris.  Primer  ,  l’acció  termoreguladora  de  les 
aigües  mediterrànies  sobre  les  costes  empordaneses  que  provoca  una  suavització  de  les 
temperatures dels mesos més  freds  i, en  segon  lloc,  l’esdeveniment de  freqüents  inversions 
tèrmiques  als  sectors més baixos de  la Garrotxa,  a  les que  son particularment  sensibles  les 
temperatures mitjanes dels mesos d’hivern. 
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Les temperatures mitjanet de juliol oscil∙len a la Garrotxa entre un 19 i 23ºC. En canvi sobre el 
litoral  de  les  dues  comarques  empordaneses,  les  temperatures  mitjanes  del  mes  central 
d’estiu  escassament  superen  els  23ºC,  això  es  gràcies  a  l’acció  termoreguladora  de  la 
Mediterrània,  la  qual  esdevé  d’efecte  contrari  al  del  mes  de  gener  i  modera  l’ascens 
termomètric de les àrees més exposades a la seva influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  conclusió, el  relleu és, en definitiva, el  factor dominant pel que  fa a  la distribució de  les 
temperatures dintre de  la comarca de  la Garrotxa, mentre que  la moderada distància  litoral 
mediterrani comporta un afebliment de  l’acció  termoreguladora de  la mar respecta al  litoral 
de l’Alt i el Baix Empordà  i, en conseqüència, l’assoliment, almenys als seus sectors de menor 
altitud, d’unes  temperatures màximes  superiors  i unes mínimes  inferiors  a  les  generalment 
enregistrades a aquestes dues comarques. 
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4.1. OBJECTIU I CONTINGUT 

 

El present annex, s’estudien  les diferents alternatives a desenvolupar per a  la  realització del 
Pont  per  tal  de  escollir  una  solució  òptima  entre  les  diferents  tipologies  estructurals 
presentades. 

Alhora, es contemplen diferents alternatives del  traçat, per  tal de  finalment poder  indicar  la 
situació final del nou Pont de Colom considerat en aquest projecte. 

 

4.2. ANTECEDENTS 

 

Concretament per a la realització del projecte, m’he basat en la història del Pont en el passat. 
Fet que em dona a triar entre dues pautes diferents a seguir. 

 

Una primera, en  la qual em remunto als anys vint. On el Sr. Malagrida ajudat de  l’arquitecte 
aleshores municipal, Joan Roca  i Pinet, van redactar el projecte de  l’Eixample Malagrida amb 
estructura radial‐concèntrica amb dos focus, un a cada costat del riu Fluvià.  

En la segona part d’aquest projecte hi tenia cabuda el que bé es podria anomenar “l’Autèntic o 
l’Originari Pont de Colom”, que va dur a terme  l’arquitecte Josep Esteva el qual unia  les dues 
parts d’aquesta innovadora eixample l’any 1927. 

 

I una segona que dona pas a un actual Pont de Colom, creat arrel de la destrucció del primer 
degut a  la Guerra Civil, que esclatà el  Juliol de 1936. Aquest nou pont molt més simple que 
l’anterior. 

 

4.3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES. 

 

Alternativa 1 

 

Similar a les línies de l’Autèntic Pont de Colom dut a terme el 1927, que consistiria en un pont 
de formigó (similar al existent de pedra), que en el seu alçat es podia veure format per 3 vans 
subjectats per 2 pilars.  

Els dos vans dels extrems d’uns cinc metres aproximadament recolzats sobre els estreps  i  les 
seves corresponents piles i units per un tercer va d’uns quinze metres, així es formava un Pont 
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innovador per a la seva època, en el qual hi era permès el tràfic rodat en les dues direccions a 
més de la existència de voreres. 

En planta,  compost per una  calçada de dos  carrils de uns 2.5 metres  i unes  voreres a  cada 
costat de 1 metre (dades aproximades segons fotografies de l’època). 

Així doncs l’alternativa consisteix en un pont de formigó recordant el de l’època, amb tres vans 
i dues piles.  

 

Alternativa 2 

 

Aquest segon cas, consistiria en construir el nou Pont seguin les línies, traçat i geometria,  de 
l’actual Pont existent. 

En alçat, es divisaria un pont d’estructura metàl∙lica d’una sola llum, és a dir, d’un sol va. En el 
que  no  estaria  permès  el  tràfic  rodat,  però  amb  la  diferència  que  seria més  ample,  uns  5 
metres, el doble de l’actual. 

 

Alternativa 3 

 

Consistiria en la barreja de les dues alternatives proposades anteriorment fent així doncs una 
mescla de la història del Pont. Per tal de que quan el ciutadà hi passes recordes l’esplendor de 
l’Autèntic Pont de Colom, però  sense deixar de  recordar  la petjada que hi aportà  la Guerra 
Civil. 

Així  la seva construcció consistiria en un Pont realitzat amb  formigó, concretament amb una 
biga tipus Artesa prefabricada.  

En alçat es contemplaria una sola llum, sense existència de pliars. I en planta s’observarien dos 
carrils de circulació, amb una calçada de 3 metres cada un, una vorada de mig metre  i unes 
voreres per als vianants de 2.5 metres a cada costat. 

 

 

Cal  destacar  que  en  les  tres  alternatives  proposades,  l’eix  del  pont  coincidirà  amb  l’eix  del 
traçat dels dos carrers que comunica convertint‐se, a grans trets, en un sol eix que va des de la 
Plaça Espanya fins a la Plaça Amèrica. Així mateix, el Pont en els tres casos estarà elevat en el 
seu punt mes alt a 1 metre respecte als carrers i cases que l’envolten. I el traçat longitudinal, 
també en els tres casos, la part de la biga proposada tindrà una cota variable per tal de facilitar 
el drenatge del Pont. 
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4.4. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Per  tal  d’escollir  l’alternativa més  adequada  segons  els  recursos  disponibles  es  realitza  un 
anàlisis multi criteri en el que es consideren tres trets principals: 

‐ Característiques Mediambientals. 
‐ Trets Econòmics. 
‐ Funcionalitat. 

 

CARACTERÍSTIQUES MEDIAMBIENTALS 

 

En quant a la valoració dels condicionants mediambientals i dels impactes, es considera que no 
hi haurà  impactes crítics.  

No es tracta de realitzar una construcció en un espai que no ha estat mai  tocat, sinó que es 
tracta d’una  reforma, més ben dit, millora de  l’espai.   Sigui quina sigui  l’alternativa escollida 
ajudarà a millorar la estètica en conjunt del tram afectat ja sigui a nivell dels usuaris. 

 

Els impactes mitjans que pot patir la zona en qualsevol de les tres alternatives: 

‐ La  reconstrucció  del  pont  no  suposa  haver  de  modificar  el  numero  d’edificacions 
presents a la zona. 
 

‐ Pot  representar durant  la  seva  construcció: una ocupació del  territori, moviment de 
terres,  consum de valors naturals, presencia visual... en definitiva molèsties d’obres. 

 

En el que sí que cal fer incís, és en el fet dels canvis que es produiran a la zona segons escollir 
alguna de les tres alternatives; la 1, la 3 o bé per contra la 2. Ja que la seva principal diferencia 
es l’aparició del tràfic rodat, fet que pot provocar molèsties al veïnat per un increment de tràfic 
a la zona i conseqüentment per el seu soroll. Actualment,  i ja mencionat en anterioritat en el 
Pont no hi està permès el tràfic rodat tot i que la estètica de la zona fou concebuda per a tal. Es 
per això que avui en dia ens trobem que a cada banda de l’eixample del pont hi s’hi presenta 
una mobilitat de tipus mitja deguda a les institucions pròximes a la zona. 

 

A  la vesant sud, representada amb carrers els quals els seus noms procedeixen d’Amèrica, hi 
trobem: Els dos pavellons municipals d’esports, Hisenda  i el famós espai verd de  la ciutat, “El 
Parc Nou” entre altres. 
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I a la vesant nord, a la part representada per carrers amb noms de llocs simbòlics de Catalunya, 
es molt concorreguda per la gent de la ciutat per tal d’estacionar el seu vehicle i poder  accedir 
al centre a peu, a més de tenir la seva ubicació l’alberg de la Generalitat, Torre Malagrida. 

 

Així doncs el fet de poder construir‐hi l’alternativa 1 o bé la 3 suposaria la creació d’un pas de 
mobilitat dins la ciutat que a dia d’avui es troba limitat. En definitiva, no hi haurà una solució 
contundentment refusable per motius ambientals. 

 

CRITERIS ECONÒMICS 

 

Per  la  realització  d’un  estudi  cost  ‐  benefici  de  les  diferents  alternatives  es  segueixen  les 
indicacions  publicades  de  la  Direcció  General  de  Carreteres  del Ministeri  de  Foment,  però 
degut  a  que  no  es  disposa  de  dades  concretes  de  tràfic  ni  d’accidentabilitat,  seria 
excessivament  intrèpid realitzar un anàlisis cost  ‐ benefici  i de rendibilitat de  la  inversió amb 
tan poques dades. 

 

FUNCIONALITAT 

 

La  funcionalitat  es  un  altre  element  a  tenir  en  compte  al  realitzar  l’elecció  de  la  millor 
alternativa. 

Com que es tracta de un tram urbà la velocitat a la que circularan els cotxes en el cas de que el 
Pont sigui construït per al tràfic rodat serà de com a màxim 50 Km/h. Però a la realitat aquesta 
serà inferior degut a les interseccions amb els carrers adjacents. 

A més,  suposarà el  fet de que molts  vehicles procedents del  centre de  la  ciutat o en  sentit 
oposat, no hagin de passar per el Passeig de Barcelona o bé per el Vial Sant Jordi (dos vies que 
presenten una gran  intensitat de  tràfic,  sobretot en hores punta), per  tal de  creuar a  l’altre 
vesant de riu, es per això que es creu que suposarà una reducció de la intensitat de tràfic a la 
que estan sotmeses aquestes dues vies esmentades. 

També, el fet d’escollir entre la alternativa 1 o 3 suposa augmentar la seguretat vial, ja que es 
crea un  corredor amb  canvis de  rasant  i  interseccions actualment  inexistent, amb el pas de 
vehicles  en  una  zona  en  que  majoritàriament  serveix  d’esbarjo  per  la  gent  de  la  ciutat, 
sobretot per posar‐se en forma. Fet que no causaria  inconvenient si s’escollís  l’alternativa 2  i 
es deixés un passadís de vianants com el que hi ha en l’actualitat. 

L’afectació  a  l’usuari  durant  les  obres  de  reconstrucció  del  pont  seran  per  igual  en  el  cas 
d’escollir qualsevol de  les  tres  alternatives  comentades.  El que  suposarà  serà  el  tall per  als 
vianants  que  vulguin  creuar  d’un  costat  de  l’eixample  a  l’altre  durant  tot  el  procés  de 
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construcció.  I durant  la  construcció d’aquest  i un  cop  restablert, només hi haurà petits  talls 
momentanis  en  el  tràfic  primerament  per  el  pas  de maquinaria  i  posteriorment  per  tal  de 
restaurar i polir la zona que afectada. 

 

4.5. ALTERNATIVA PROPOSADA 

 

La solució mes ajustada es l’Alternativa 3.  

Així la seva construcció consistiria en un Pont realitzat amb formigó (similar a la Alternativa 1), 
concretament amb una biga Artesa prefabricada.  

En  alçat  es  contemplaria  una  sola  llum  per  tal  de  minimitzar  el  risc  en  cas  d’avinguda 
(Alternativa 2), ja que els pilars suposarien un obstacle per a la força de l’aigua.  

I en planta s’observarien dos carrils de circulació (Alternativa 1), amb una calçada de 3 metres 
cada un, una vorada de mig metre i unes voreres per als vianants de 2.5 metres a cada costat. 

 

4.6. CONCLUSIONS 

 

Primerament el fet de que és considera necessari el pas del tràfic rodat per el Pont de Colom, 
com  s’ha  esmentat  anteriorment,  suposa un  alleugeriment del  tràfic  en  les dues  grans  vies 
principals d’Olot.  I  també  com  a  fet històric,  es  tornaria  a  tenir un Pont de Colom  amb  les 
característiques, almenys estètiques (no constructives), per les quals va ser dissenyat. 

Així doncs queda descartada l’alternativa 2. 

 

La balança que ha fet decantar si escollir l’alternativa 1 o bé la 3 es el fet constructiu dels pilars 
que es troben en la primera alternativa. Pilars que torbarien l’avinguda del riu i crearien un risc 
més, en cas d’avinguda. També encariria els processos de construcció, ja que suposaria haver 
de desviar el riu duran la seva construcció mitjançant escullera primer per fer la Pila 1 i llavors 
més moviment per la Pila 2. Provocaria així un alt moviment de terres. Fets que també farien 
encarir el projecte. 

 

Així doncs tenint en compte aquests trets i considerant com aspectes bàsics el fet que hi hagi 
tràfic rodat i la necessitat de no destorbar l’avinguda de Riu, es troba com a solució funcional i 
estèticament agradable l’alternativa 3 com a estructura a estudiar en el present projecte. 
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5.1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

 

L’estructura esta constituïda d’un únic va de 26m de  llum. Aquest estarà composta per dues 
bigues prefabricades de  tipus Artesa en    les quals  s’hi  recolzarà el  taulell  constituït per una 
prellosa  també  prefabricada  i  la  llosa  de  formigó  in‐situ  que  rebrà  les  càrregues  de  la 
plataforma. 

Finalment el pont es sustentarà en els seus extrems sobre dos estreps de 12 m d’ample cada 
un i 8,5m d’altura total.  
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5.2. NORMES D’APLICACIÓ 

 

Per  la elecció de  les bigues mes apropiades per a  la  realització del Pont, m’he basat en els 
catàlegs de bigues Artesa de  l’empresa Prevalesa  i el seu mètode de predimensionament de 
bigues,  els  quals  m’han  servit,  seguint  els  següents  criteris,  de  càlcul  per  a  trobar  una 
estructura òptima. 

La normativa que s’ha aplicat en el càlcul és la següent: 

‐ EHE‐98 :   Instrucció per el projecte i la execució de obres de formigó en massa o 
armat. 

‐ IAP‐98 :   Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de carreteres. 

‐OC 321/95 T y P :  Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

 

Es per això que si agafo les taules de predimensionament de Prevalesa, d’acord amb una llum 
de 26 metres i una amplada de calçada de 12 metres, format per bigues Artesa, he de escollir 
entre el seu catàleg dues bigues VAT 130/190. Les quals m’asseguren que l’estructura resistirà 
als esforços del Pont. 

 



Reconstrucció del Pont de Colom    Annex 5: Càlcul Estructural 

3 
 

 

Aquestes  taules de predimensionament,  tenen en compte una  secció simètrica sense aceres 
amb dues impostes als extrems. Les carregues descrites a la IAP‐ 98 i a la OC 321/95, es a dir: 

‐   SC Uniforme: 4 Kn/m2 

‐   Carro de 600 Kn en posició més desfavorable amb  les següents dimensions (2 
carros en calçades superiors a 12 m) 

‐   Imposta de 10,5 kn/ml 

‐  Aglomerat: 2,4 Kn/m2 

 

Els pesos específics considerats son de 2,5 Ton / m3 per el formigó i de 7,85 Ton/m3 per l’acer. 

En aquestes  taules de predimensionament no es consideren  les carregues degudes al sisme, 
temperatura, carrega de terres o qualsevol altre no indicada en aquest apartat.  

 

Es per això que agafant aquests criteris de  la taula de predimensionament torno a calcular les 
sol∙licitacions del taulell considerant el pes de les aceres, el pes de l’imposta,  la temperatura i 
les forces horitzontals que haurà de suportar el Pont del Projecte. 
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5. 3. DETERMINACIÓ ESFORÇOS ESTRUCTURA 

 

Per  la  realització  del  càlcul  estructural  s’han  considerat  les  diferents  accions  amb  els  seus 
valors característics corresponents.  

La  comprovació  s’ha  realitzat d’acord  amb  la  teoria dels estats  límits diferenciats en: estats 
límit de servei i estats límits últims, per les situacions de càlcul de l’estructura 

5.3.1. ACCIONS 

 

5.3.1.1 Accions permanents 

Pes propi estructura es calcula a partir de la seva geometria i adoptant les diferents densitats 
dels elements que el configuren. 

Pes de les aceres:     4 KN/m  

Pes barreres i imposta:    7 KN/m 

Pes del paviment :      4 KN/m  

 

5.3.1.2. Accions Variables 

Degut a que  l’amplada de  la plataforma del  taulell és  inferior a 24 metres,  s’usarà  l’Apartat 
3.2.3.1. de la I.A.P. 

Les components a tenir en compte: 

Sobrecarregues d’us uniformes verticals: 

- Sobrecarrega uniforme de 4KN/m2  sobre  tota  la plataforma del  taulell o en part de 
ella, sempre considerant la que sigui mes desfavorable per a l’estructura. 
 

- Degut a que l’amplada del pont és igual o bé inferior a 12 m es considerarà l’actuació 
d’un sol vehicle de 600KN els quals el seu eix longitudinal es considerarà paral∙lel al de 
la calçada.  
La  separació  entre  les  càrregues  en  sentit  longitudinal  serà  de  1.5  m,  així  doncs 
disposarem de tres càrregues puntuals de valor 200KN cada una.  
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En quant a  la disposició transversal de  les carregues,  la distancia mínima d’una de  les 
Líneas de carrega amb les vores del taulell serà de 0.5 m. 

Sobrecarregues d’us d’uniformes horitzontals: 

- El valor del  frenat  i arrancada o bé  canvi de velocitat dels vehicles, dona  lloc a una 
acció.  En  cas  de  que  l’existència  de  carrils  de  sentits  oposats  de  circulació,  com  en 
aquest cas, es considerarà com a sentit únic si la hipòtesis resulta més desfavorable. 
Així doncs,  s’adoptaran uns  valors mínims  i màxims per  a  aquesta  acció de  frenat  i 
arrancada que pot actuar en qualsevol lloc del pont: 
 
Valor mínim (KN):  20.b  >  140KN     =   240  >  140 
Valor màxim (KN):   60.b  <  720KN     =  720  <  720 
 
    (b, amplada plataforma del taulell en metres). 

 

5.3.1.3. Accions Climàtiques 

El vent, és un altre factor a considerar en l’estructura i es calcula segons la IAP. Però a efectes 
d’aplicació de la Instrucció, l’acció del vent només cal assimilar‐se en aquells casos en els que 
l’acció del vent pugui generar fenòmens vibratoris importants; com es el cas d’estructures molt 
flexibles, com poden ser ponts o passarel∙les amb algun va de llum superior a 200 metres o 100 
metres respectivament, ponts penjants o atirantats o piles d’altures  superiors a 100 m. 

Però tenint en compte que es tracta d’un pont que es troba en un riu encausat, i no compleix 
cap dels requisits anteriorment esmentats, no es considerarà l’efecte del vent. 

 

5.3.1.4. Neu 

Segons  la  IAP s’ha d’aplicar una carrega de neu sobre  la superfície del taulell en  la que no si 
consideri  sobrecarrega d’us. Per el  càlcul del  taulell es  considera  la possibilitat de  tenir una 
sobrecarrega en tota la seva superfície, és per això que no es necessari aplicar la sobrecarrega 
de  neu. 
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5.3.1.5. Accions Tèrmiques 

La variació uniforme de  la temperatura depèn de  la temperatura efectiva (temperatura mitja 
en  les seccions  transversals) mínima  i màxima que pugui arribar  l’element en un període de 
temps determinat. 

El  seu  valor  dependrà  de  la  tipologia  estructural  de  l’element,  les  seves  dimensions,  els 
materials que el formin, i dels valors de la temperatura ambient de la zona climàtica en la que 
s’executi el projecte.  

La  temperatura mitjana  de  la  zona del projecte  es de uns  15º  amb un  increment  (absolut) 
aproximat de 15 graus. 

Degut a que  la zona del projecte “Reconstrucció del Pont de Colom” es troba situada al Pre‐
Pirineu direm que es de la Zona I segons la figura 7 de l’apartat 3.2.3.2.3 de la IAP.  

El valor característic de l’increment de temperatura s’obtindrà amb l’expressió: 
 

�T   =   K za hb sc    =   5.83º 

 

5.3.1.6. Accions accidentals. 

Les accions sísmiques en ponts nomes es consideren, d’acord amb la IAP per acceleracions de 
càlcul superiors a 0.06g per tant no es necessari realitzar l’anàlisi sísmic del pont. 
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5.4. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

 

5.4.1 Descripció general de l’estructura: 

 

Número de bigues:      2 

Tipus de biga:        Artesa 130 / 190 

Llum màxim taulell:       26,00   m 

Llum màxima de Càlcul:     25,30   m   (35cm d’entrega) 

Amplada del taulell:      12,00   m   

Cantell llosa:        0,25  m 

Espessor del paviment asfàltic:    0.18   m 

 

5.4.2. Particularitats elements estructurals. 

 

En  tot moment  es  compliran  les prescripcions  establertes  a  la  EHE o  en  el  seu  cas  les  que 
s’estableixin en el projecte de construcció amb les següents particularitats: 

Element Estructural      Tipus de formigó 

Bigues          HP‐45/F/10/IIa 

Prelloses        HP‐35/F/10/IIa 

Llosa          HP‐25/F/20/IIa 

 

Nivell de control del formigó: estadístic. 

γc = 1.50 (situació persistent o transitòria). 

 

L’acer emprat a l’obra constarà de cables i barres corrugades segons els productes descrits en 
la següent taula: 

Element Estructural      Tipus d’acer 

Bigues (a.actiu)       Y 1860 S 7 
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Bigues (a.passiu)      B 500 S 

Prelloses PRL‐6     Y 1770 C 

Llosa i Prellosa PRELAR    B500 S 

 

Nivell de control d’execució: normal.  

γs= 1.15 (situació persistent o transitòria) 

 

5.4.3. Ambients, recobriments i quanties mínimes d’armadura. 

 

S’ha considerat d’acord amb  la  taula 8.2.2, que  la classe d’exposició relativa a  la corrosió de 
armadures serà classe normal i humitat alta (corrosió d’origen diferent a la dels clorurs): 

Ambient IIa. 

Els  recobriments  nominals  de  l’armadura  passiva  d’acord  amb  una  ambient  de  tipus  IIa  i 
segons la taula 37.2.4.1.a: 

 

  Tipus d’element     Ambient  Recobriment nominal (mm) 

  Formigó in situ      IIa      30 

  Elements Prefabricats    IIa      20 

 

I  les quanties mínimes d’armadura passiva B500S d’acord amb  la  taula 42.3.5 en  la que  s’hi 
exposen  les quanties geomètriques mínimes, en  tant per 1000,  referides a  la secció  total de 
formigó: 

    Tipus d’element    Quantia mínima d’acer B500S 

    Llosa          1.8  %o 

    Bigues          2.8  %o  

    Murs (Arm. H)        3.2  %o  

    Murs (Arm. V)        0.9  %o 
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5.5. BASES DE CÀLCUL ENGRAELLAT DEL PONT 

 

S’adopta  com  a  procés  general  de  càlcul  el  proposat  a  la  instrucció  E.H.E.,  corresponent  al 
mètode dels estats límits. 

 

5.5.1. Definició de l’engraellat. 

 

Per  la determinació dels esforços  i desplaçaments produïts per  les accions exercides sobre el 
taulell  complet,  s’ha  escollit  el mètode  de  l’engraellat  pla  tenint  en  compte  les  següents 
característiques: 

‐ Els eixos dos de  les dues bigues Artesa del pont defineixen  la seqüència de  les dues 
bigues longitudinals. 

‐  les barres  longitudinals estaran en  contacte amb  les barres  transversals, que  totes 
seran paral∙leles entre elles. 

La  llosa  superior  del  taulell  s’idealitza  per  a  la  realització  del  càlcul mitjançant  les  bigues 
transversals.  Els  esforços  calculats  amb  l’engraellat  en  aquestes  barres  representen  els 
esforços que es produiran a la llosa degut a la diferent deformació de les bigues. 

‐  Les  barres  tranversals  es  situaran  a  cada  una  de  les  interseccions  amb  les  bigues 
longitudinals. 

‐ el numero complet de barres transversals serà imparell per tal de tenir una barra en 
el lloc de màxim moment flector de l’estructura. 

Seguidament  es  verifiquen  els  estats  límits  a  la  que  esta  sotmesos  la  estructura  per  tal  de 
verificar‐ne el seu correcte funcionament. 

 

5.5.1.1. Verificació estat límit de servei de deformacions  

Segons els càlculs de l’engraellat del Pont de Colom realitzat amb el programa Autodesk Robot 
Structural, les deformacions a les que esta sotmès son: 

 

DEFORMACIÓ DE LES BIGUES LONGITUDINALS 
Distancia  0  L/10  2L/10 3L/10 4L10 5L/10 6L/10 7L/10 8L10  9L/10  L 

Deformació (cm)  0  0,1  0,4  0,9  1,2  1,3  1,2  0,9  0,4  0,1  0 
 

Com que la F adm < L / 1200 = 2,11 
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Es compleix que F max  <  F adm. 

 

5.5.1.2. Verificació tensions estat límit últim de fissura 

Abans de procedir a la verificació d’aquest estat límit últim, realitzaré i verificaré alguns càlculs 
previs: 

Ac = 1,05 m2 

Iy = 0,75 m4 

v = 0,54 m 

v’ = ‐ 1.11 

e= ‐ 0.44 

Tensió de tesat = 148 KN / cm2 

Número de cordons 24 de 60 mm de diàmetre (Api=140mm2). 

 

Area pretesat = area cordo ∙ núm. Cordons ∙ núm. Tendons = 13440 mm2 

Po = P encolatge = Tensió tesat x Area pretesat = 1480 N / mm2 x 13440 mm2 = 19891,2 KN. 

 

Per tal de realitzar el càlcul teòric del Pont, no considero pèrdues de pretesat. 

Al  igual que en el cas anterior de verificació de  la deformació en servei, en aquest cas també 
em baso en  les dades de càlcul del programa Autodesk Robot Structural per tal d’aconseguir 
els moments i tallants de càlcul de l’engraellat. 

ESFORÇOS DE LES BIGUES LONGITUDINALS 
Càrregues Mortes  Tallants KN  Moments (y) KN / m 

Recolzament  Centre 
Pes Propi  752,44  ‐2570,47  1406,44 

Càrregues Mortes  405  ‐1388,21  766,32 
S.C. Distribuïda  108  ‐370,19  204,35 

S.C. Carro  276  ‐712,61  621,37 
Temperatura +  0  278,54  278,54 
Temperatura ‐  0  ‐278,54  ‐278,54 

ELU  1562,54  ‐5344,22  2933,23 
ELS  1157,44  ‐3958,58  2172,76 
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Procedeixo a calcular l’estat límit de fissura de la secció central en el buit: 

M pes propi = M1 = 1406,44 KN m 

M pes propi + S.C. = 2933,23 KN m 

Resistència Formigó =  45 N/mm2 

 

σc sup  
γp Po e v M1 v

, 28 

σc sup  14919,36         2656,81 , 28 

 

σc inf  
γp Po e v M1 v

0,6  

σc inf  8671,47     27000  0,6  

 

Es verifica l’estat límit de fissura de la secció central en el buit. Calculo l’estat límit de fissura de 
la secció central en servei: 

σc sup  
γp Po e v M2 v

0.6  

σc sup 13489,56     27000 , 28 

 

σc sup  
γp Po e v M2 v

 

σc sup 9693,84        2656,81  , 28 

 

Es verifica l’estat límit de fissura de la secció central en servei. 

 

5.5.1.3. Verificació estat límit últim a flexió 

Primerament  comprovaré  l’ELU de  Flexió de  la  secció  central per  a un  ample  tributari de 6 
metres. 

S’ha de complir que: Mu (admissible) > Md (càlcul). 

P – T = 0,85 ∙ fcd ∙ y ∙ b 

y = 0,28 m 
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Mu = 0.85 ∙ fcd ∙ y ∙ b ∙ (v’ – e – y/2) = 18307,82 KN m 

Md = 2933,23 KN m 

Per tant es compleix l’estat límit últim a flexió a la secció central. 

 

Procedeixo a calcular l’estat últim a flexió davant la sol∙licitació als recolzaments. 

En aquest cas també s’ha de complir: Mu (admissible) > Md (càlcul). 

P – T = 0,85 ∙ fcd ∙ y ∙ b 

y = 0,26 m 

Mu = 0.85 ∙ fcd ∙ y ∙ b ∙ (v’ – e – y/2) = 16853,19 KN m 

Md = 5344,22 KN m  

Per tant també es compleix l’estat límit últim a flexió als recolzaments. 

 

  5.5.1.4. Verificació estat límit últim a tallant 

En aquest cas s’ha de complir dues condicions:  

Vrd <= Vu1 

Vrd <= Vu2 = Vcu + Vsu 

 

Vrd = 1562,54 KN 

Vu1 = K ∙ fcd ∙ bo ∙ d ( cotgФ + cotg α / 1 + cotg 2 Ф ) = 3921,51 KN  

Es compleix l’esforç tallant per compressió obliqua a l’ànima. 

 

I per últim: 

Vrd <= Vu2 = Vcu + Vsu 

Vcu
0,15

ε f 0,15 1601,21  

 

Com que sense realitzar el càlcul de Vsu ja es compleix la condició no el realitzo. 

 



Reconstrucció del Pont de Colom    Annex 5: Càlcul Estructural 

13 
 

5.5.2. Càlcul de Pretesat  

El número de cables de pretesat es fixa de forma que les tensions de tracció i compressió en el 
formigó de la llosa superior del taulell estiguin dins dels límits admissibles establerts. 

 

La  força  de  pretesat  presenta  pèrdues  en  cada  fase  del  projecte  constructiu,  una  primera 
pèrdua  es  deguda  a  la  mateixa  prefabricació  de  la  biga,  seguida  de  la  que  resulta  del 
formigonat de la llosa superior del taulell. També presenta pèrdues a l’hora de la col∙locació de 
les càrregues mortes i per finalitzar també va acumulant pèrdues durant la vida útil del Pont. 

 

5.5.3. Càlcul de les armadures passives a la llosa 

L’armat  de  la  llosa  es  realitza  per  bandes  de  barres  transversals  i  longitudinals,  on  s’han 
determinat  les sol∙licitacions per superposició dels esforços calculats mitjanant el mètode de 
l’engraellat amb esforços locals tal y com s’han indicat. 

 

És per això que la distribució d’armat a la llosa, serà: 

 

Armadura Longitudinal: 

Superior:      4 Ф 10 p.m.l. 

Superior al voladís:   5 Ф 10 p.m.l. 

Inferior:    4 Ф 10 p.m.l. 

Armadura Transversal: 

Superior:       5 Ф 20 p.m.l. 

Superior de reforç al voladís:   4 Ф 8 p.m.l. de  L=3metres. 

Inferior:       5 Ф 20 p.m.l. 

 

5.5.4. Càlcul dels neoprens.  

Per al càlcul dels neoprens es fa una estimació de  les deformacions d’aquests per efectes de 
fluència i de retracció i s’avalua la força de frenat.  

També es verifica  la compressió mínima  i màxima a  la que esta sotmès,  la distorsió  i rotació 
admissible, l’estabilitat i les plaques d’acer. 
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Amb  tot  això  es  comprova  que  el  neoprè  escollit  compleixi  les  limitacions  de  resistència  i 
deformació.  

És per això que s’han escollit neoprens de dimensions 500 x 500 x 60 
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5.6. CÀLCUL DELS ESTREPS I LA SEVA CIMENTACIÓ 

 

5.6.1. Descripció de l’estrep. 

 

Per a la realització dels dos estreps s’ha considerat que el propi estrep actuí com a mur per a la 
sustentació de les terres que formen la canalització del riu. 

Per a la seva realització s’ha de tenir en compte els diferents tipus de materials reconeguts en 
l’estudi  geotècnic  d’una  obra  propera  al  Pont,  ja  que  no  és  possible  realitzar  un  estudi 
geotècnic del Pont del projecte degut a mancances de material i econòmiques. Segons aquest 
estudi, annex 1,  el terreny pertanyent al projecte hi existeixen tres tipus diferents de litologies 
i cada una presenta la seva potència dels materials que la conformen. Seguidament en faig un 
petit resum: 

Primerament  trobem el Nivell R corresponent a un  rebliment  format per  sorres argiloses de 
color marró fosc amb algunes restes de materials de construcció. 

Seguidament es troba el Nivell A format per argiles de colors marró gris amb algunes passades 
de llims i sorres.  

I per últim hi ha el Nivell B compost per basalt de color gris fosc.  

I les seves característiques en quant a potencia i fondària del límit superior de la capa son les 
següents: 
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També cal destacar que no es considera que l’aigua presenti agressivitat per al formigó i que el 
nivell freàtic a la zona ronda (aproximadament) a 1 metre per sota la superfície. 

Així  doncs,  tenint  en  compte  aquestes  dades  tal  i  com  indica  l’estudi  geotècnic,  la 
fonamentació serà de tipus profunda amb pilons. 

Mitjançant pilons in situ que treballen essencialment per punta. Els pilons han de complir una 
relació  long/amplada  igual o superior a 15  i s’encastaran en el nivell B de manera que tota  la 
base dels pilons treballi en el basalt no alterat. D’aquesta manera els pilons podran transmetre 
pressions e fins a 35 Kg/cm2 per punta en combinació amb el fust. 

 

Si els pilons s’encasten el la roca no alterada, tal i com s’ha indicat, l’assentament serà limitat i 
possiblement  no  molt  superior  al  derivat  de  l’elasticitat  dels  mateixos  elements  de 
fonamentació. En el cas que ho arribessin a fer en basalt molt disgregat  llavors  la deformació 
seria de la magnitud indicada en l’expressió: 

s= d/25 a d/30, essent el diàmetre del piló en cm. 

Aquesta valoració es per a cadascun dels pilons considerats aïlladament. 

 

Així  doncs  l’estrep  tindrà  la  geometria  indicada  dins  l’apartat  2  del  present  projecte, 
concretament en el plànol número nou. 

 

5.6.2. Dimensionament de l’estrep. 

 

Per  tal  de  verificar  si  el  dimensionament  de  l’estrep  es  correcte,  es  procedirà  a  calcular  si 
presenta  la suficient estabilitat tan com per  la seva funció d’estrep  i alhora  la seva funció de 
conteniment de terres com a mur. 

Es per això que s’han introduït les sol∙licitacions que haurà de suportar a una fulla d’Exel per tal 
de realitzar els càlculs: 

   Força Vertical 
Força 

Horitzontal  Braç  Moment 
Empenta Terres     145,53  2,333333333  339,57 
Empenta Aigua     59,4  2  118,8 
Empenta Carrega distribuida     31,5  3,5  110,25 
              
Fust Superior 1  2,5     2,9  7,25 
Fust Superior 2  10     3  30 
Fust Superior 3  3     3  9 
Fust superor Trigangular  2,5     2,93  7,325 
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Fust Vertical  80     2,4  192 
Sabata  70     2  140 
Rebliment Terres 1  86,4     3,4  293,76 
Rebliment Terres 2  1,8     3,06  5,508 
Rebliment Terres 3  10,08     3,6  36,288 
Rebliment Terres 4  9     3,5  31,5 
              
Carrega Vertical  1562,54     2,35  3671,969 
Carrega Horitzontal     9,23  6,3  58,149 
 

Que ens dona els següents resultats: 

Sumatori Forçes Verticals  1837,82 
Sumatori D'empentes  236,43 
Moment Estabilitzador  4424,6 
Moment Desestabilitzador  626,769 
 

 

La màxima  força  del  fregament  sabata  ‐  sòl  es  considera  0,6  per  la  suma  de  les  carregues 
verticals  i  es  consideren  les  següent  condicions  d’estabilitat,  exigint‐ne  en  cada  cas  els 
coeficients de seguretat que s’indiquen: 

CRITERIS DE ESTABILITAT 

Coef. Estabilitat Servei  Cbs  =  7,06 >  1,8  OK 
Coef. Estabilitat Cond. últimes  Cbu  =  4,71 >  1,5  OK 
Coef. lliscament  en servei  Cds  =  4,66 >  1,5  OK 
Força freg. sabata sól:     1102,692            
Sumatori d'empentes     236,43             
Coeficient Llisc. Cond. últimes  Cdu  =  3,11 >  1,5  OK 
 

*En el cas estudiat, s’ignora l’empenta passiva en puntera per tant ha de ser major a 1 i no a 
1,5 com seria el cas de considerar l’empenta passiva. 

Per tant es compleixen satisfactòriament els criteris d’estabilitat. 

 

Es procedeix a calcular el càlcul de pressions sobre el terreny.  

En condicions de servei, es troba una tensió mitja a partir de la qual, introduint‐li el increment 
de tensió que pot assolir s’obté una tensió màxima i una tensió mínima. 

La condició que  la  tensió mínima sigui superior a zero, és òbviament equivalent a exigir que 
l’excentricitat de la resultat de càrregues verticals respecta al punt A (centre sabata), valgui e< 
B/6, és a dir, es trobi dins el nucli central de la base de la sabata. 
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PRESIONS SOBRE EL TERRENY SERVEI  σ adm = 350 KN/m2 

Sumatori Forçes Verticals  1.838 

Ma (a= nucli central base de la sabata)  122,191 KN.m/m

Exentricitat respecte d'A és:  0,06649 m  <  0,7 OK 

Tensió mitja  306,303

Increment de Tensió  45,8216
σ max = 1,25 σ adm 

Tensió Max  352,125 <  σ adm = 437,5 KN/m2     OK 
Tensió Mínima  260,482 >  0     OK 
 

 

5.6.3. Condicions resistents en el fust. 

 

I per finalitzar cal l’estudi de les condicions resistents del mur. 

Cal realitzar el càlcul a flexió i es prendrà com a cantell útil d= 0,65 m (recobriment mecànic de 
5 cm). 

 

El moment de càlcul per a condicions de control d’execució normals resulta: 

Mk = 134,54 KN.m/m 

Md = 1,6 * MK = 215,27 KN.m/m 

I  emprant  el mètodes  paràbola  ‐  rectangle  amb M  d  < M  lim  i  As’=0  tenim  (aplicant  les 
fórmules de EHE): 

y/d = 0,0459 

As 7,63 cm2 per metre d’ample 

 

Que correspon a un armat de 3 barres de diàmetre 20 per metre. 
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5.7. CÀLCUL DEL ENCEPAT 

 

La geometria del encepat sera de 4 x 0,7 i per a 12 metres de llargada però els càlculs estaran 
realitzats per a 1m. 

La carrega vertical a la que estaran sotmesos serà de 1838 KN. 

I el moment de 5344 KN m. 

Aplicant els coeficients de majoració: 

  Accions Permanents:   1,5 

  Accions Variables:   1,6 

Nd = ( 0.5 * 1.5 + 0.5 * 1.6 ) *  1838 = 2848,9 KN 

Md = ( 0.5 * 1.5 + 0.5 * 1.6 ) * 123 = 190,65 KN 

 

Esforços  que  patirà  cada  pilot,  tenint  en  compte  que  el  nombre  de  pilons  serà  de  8  s’ha 
calculat el valor màxim i mínim a que estaran sotmesos els pilons:  

 

 
10

Md 2
10 2

 

 
10

Md 2
10 2

 

 

Nd max = 298,26 KN 

Nd min = 271,51 KN 

 

5.7.1. Armadura principal del encepat. 

 

L’armadura  principal  anirà  disposada  perpendicular  al mur  i  es  calcularà  amb  la  expressió 
corresponent a la EHE apartat 58.4.1.2.1.1, mentre que l’armadura que es disposarà paral∙lela 
al mur, es calcularà com a biga (el encepat i el mur). 
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Càlcul armadura perpendicular al mur: 

0,25 
0,85

 

On: 

Nd = 298,26 KN 

v = 1,425 m (costat més desfavorable) 

A = 0,8 m  

d = 0,406 m 

Td  = 1404, 44 KN 

As = 35,11 cm2  

Que correspon a un armadura principal de 8 barres de diàmetre 25 col∙locat a sobre els pilots. 

 

Càlcul de  l’armadura paral∙lela al mur, el encepat  i el mur es calcularan com a biga  (que en 
general serà de gran cantell) suportada per els pilots segons l’article 58.4.1.2.2.1 i tal i com es 
pot veure en aquest article a la figura 58.4.1.2.2.1.c. 

Esforç per a cada metres = Nd / L (estrep) = 219,14 KN / m 

l = 4,16 – 0,65 = 3,51 m  

 

Armat necessari principal sobre els pilots: 

T recolzament : 153,83 KN 

As = T recolzament 

As = 397,07 mm2 

Que  correspon  a un  armadura principal de 4 barres de diàmetre 12  col∙locades  a  sobre els 
pilots. 

 

5.7.2. Armadura Secundaria del encepat 

 

L’armadura  secundaria  horitzontal  perpendicular  la  mur  es  calcularà  d’acord  a  la  quantia 
mínima necessària d’armadura mecànica: 
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As= ¼ x Nº pilots x quantia armadura principal = 35, 11 cm2 

A cada banda, es col∙locar = 35,11 / 4 = 8,77 

Que correspon a un armadura secundaria de   18 cèrcols de diàmetre 8 col∙locats al  llarg del 
encepat. 

 

L’armadura secundaria paral∙lela al mur que hi trobarem al encepat serà de: 

Td = Nd / 1.5 Nº pilots = 237,4 KN 

As= 5, 93 cm2 

Que  correspon a un armadura  secundaria de 12 cèrcols de diàmetre 8 col∙locats al  llarg del 
encepat. 

 

   



Reconstrucció del Pont de Colom    Annex 5: Càlcul Estructural 

22 
 

5.8. CÀLCUL DELS PILOTS 

 

Ens trobem davant d’un encepat de 8 pilots de diàmetre 0,65 per cada estrep. 

Considerant  que  els  pilots  s’emporten  en  el  terreny  resistent  de  basalt,  però  que  també 
presentaran resistència al fust en el terreny argilós tindrem una part dels mateixos treballant 
amb  el  terreny  argilós  amb  resistència  al  fust  i  la  altre  part  treballant  en  el  basalt  amb 
resistència conjunta de fust i punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenint en compte  les condicions expressades en  l’estudi geotècnic, annex 1,  la relació  long / 
amplada igual o superior a 15: 

10 m / 0.65 m = 15,38  OK! 

La carrega vertical i el moment al que estaran sotmesos serà de (ja majorat): 

Nd = 2848,9 KN 

Md = 190,65 KN 

 

Primerament, s’ha calculat el valor màxim i mínim a que estaran sotmesos els pilots:  

 

 
º 

Md 2
º  2

 

 
º 

Md 2
º  2
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Nd. Max. = 372,83KN 

Nd. Min. = 339,39 KN  (Com que Nd min. És positiu implica que no hi ha pilots a tracció). 

 

Te 6000   1990,98  

 

Es  compleix  que  el  topall  estructural  és  apta  per  els  valors  de  la  carrega  en  el  pilot més 
desfavorable. 

 

Per  determinar  si  la  longitud  i  l’amplada  dels  pilots  es  correcte  per  a  que  no  es  produeixi 
l’enfonsament,  amb  un  factor  de  seguretat  de  3,  i  considerant  els  pilots  executats  in  situ 
adoptem uns paràmetres de la taula següent suposats constants amb la profunditat. 

 

 

 

Per el càlcul de els pressions d’enfonsament es precís determinar  les resistències per punta  i 
per fust segons el cas plantejat. 

En el terreny argilós (resistència al fust): 

Qf  = Pf x Af = 555,33 KN 

 

En el terreny del basalt (resistència per fust i per punta): 

Qf = Pf x Af = 7001,22 KN 

Qp = Pp x Ap = 3981,6 KN 

El piló ha de suportar la carrega aplicada al pilot més carregat: 

FS x Vmax = 3 x 372,83= 1118,5 KN 

 

I amb les dades calculades ha de poder suportar: 

Qh = Qf (argila) + Qf (basalt) + Qp (basalt) = 11538,15  > 1118,5   OK! 

 



Reconstrucció del Pont de Colom    Annex 5: Càlcul Estructural 

24 
 

D’aquest  resultat es dedueix que amb  la combinació de en gran part  la  resistència en punta 
mes la lleugera resistència per fust, es compleix l’anàlisi per el qual els pilots seran capaços de 
resistir les carregues de l’estructura. 

 

5.8.1 Dimensionament de l’armat dels pilots. 

 

Al  igual  que  en  els  casos  anteriors,  per  a  la  realització  dels  càlculs  s’utilitzarà  la  instrucció 
vigent EHE. 

 

L’excentricitat mínima a considerar és: 

e min = max (D/20=50/20=2,5 ó 2 cm) = 2,5 cm 

la qual proporciona un moment en el piló Md piló = 0,025 * 190,65 = 4,76 KN m. 

 

Prenent 5 cm de recobriment mecànic, el cantell útil serà du = 0,6 m. 

 

Per al càlcul del piló cal considerar un diàmetre reduït (sempre segons  l’article 58.6 de EHE), 
obtingut com: 

D cal = 0,95 * d nominal = 0,6175 m 

 

Aquest diàmetre compleix les imitacions normatives: 

D cal > d nom – 50 mm = 0,6 

D cal < d nom – 20 mm = 0,67 

 

Utilitzant  aquest  diàmetre  de  càlcul,  el  piló  es  calcularà  i  s’armarà  com  un  pilar,  sotmès  a 
compressió composta o flexio‐compressió en el qual el terreny n’impedeix el vinclament. 

 

El càlcul del pilar a compressió composta no es senzill degut a que  la seva secció és circular. 
Per aquesta  finalitat, és possible emprar àbacs publicats a diferents  llibres, o bé usar algun 
mètode  aproximant.  Aplicant  qualsevol  d’aquesta  mètodes,  s’arriba  a  la  conclusió  que 
l’armadura necessària es molt petita i inferior a que correspon a la quantia geomètrica mínima 
exigida. 
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Càlcul armat longitudinal: 

La quantia geomètrica mínima a considerar ad el 4%o. Per satisfer aquesta quantia mínima cal 
disposar la següent secció d’acer: 

Amb una armadura de diàmetre 12 mm; 

As min = 0,004 * Area armadura = 11,97 cm2 

Nº barres a considerar = 11 barres 

Disposarem un Armat Longitudinal de 11 barres de diàmetre 12 mm. 

 

Càlcul armat transversal: 

Considero  que  l’armat  transversal  consistirà  en  cèrcols  de  diàmetre  8  mm  a  15  cm  de 
separació. 

 

Mitjançant aquest armat es compleixen les condicions geomètriques i de quantia mínima que 
EHE requereix per a l’armat transversal de pilars: 

Diàmetre mínim de cèrcols: 

  Diàmetre cèrcols > 0,25 * Diàmetre màx. = 0,3 cm  OK! 

  Separació mínima entre cèrcols < 15 * Diàmetre mín. = 18 cm  OK!   

 

Quantitat mínima d’armadura transversal: 

  As min = 0.02 * (fcd * bo / fya,d) <=  3,5 cm2/m 

El  fet  de  disposar  cèrcols  de  diàmetre  10  cada  15  cm,  és  superior  a  la  quantia  mínima 
d’armadura transversal necessària, es pot dir que el dimensionament és correcte. 

 

Disposarem un Armat Transversal cèrcols de diàmetre 8 mm cada 15 cm. 
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6.1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest annex es descriuen els càlculs realitzats per el dimensionament dels elements de la 
xarxa de drenatge que cobreix la zona del projecte, a partir de la pluviometria. 

 

6.2. PLUVIOMETRIA 

 

L’any  1798,  Francesc  Xavier  de  Bolòs  inicia  a  Olot  l’enregistrament  d’observacions 
termomètriques i fenològiques. Malauradament, de les seves anotacions fetes els trenta anys 
següents,  no  es  conserven més  que  fragments  relatius  a quatre  anys  i  la  seva  iniciativa  no 
gaudi  de  la  contigüitat  desitjable.  Això  no  obstant,    la  capital  de  la  Garrotxa  compta  amb 
abundant informació termopluviomètrica enregistrada entre els anys 1881 i 1927 per un nét i 
un besnét de l’esdentat F.X. de Bolòs. 

Aquestes aportacions en  l  ’inici de  les observacions meteorològiques a Catalunya contrasten 
amb  l’actual  disponibilitat  d’enregistrament,  ja  que  es  produí  un  període  d’estancament 
durant la dictadura espanyola. Així dons el Centre Meteorològic de Catalunya disposa de dades 
termopluviomètriques dels municipis de Besalú, Castellfollit de la Roca, Olot i la Vall d’en Bas, i 
només  les relatives a  les precipitacions mensual del segon d’aquest municipis  totalitzen més 
de vint anys d’observacions corresponents al trentenni 1961‐90. Les Planes d’Hostoles compta 
únicament amb dades pluviomètriques però justament les relatives a aquest mateix trentenni 
constitueixen  sèries  quasi  completes  i  permeten  fer  una  anàlisi  plenament  satisfactòria  de 
precipitacions mensuals.  

Menys  filables  son  les  anàlisis  de  les  temperatures  i  les  precipitacions  i  les  estimacions  de 
l’evapotranspiració  i el balanç hídric realitzades, atesa  les mancances en el nombre de dades 
disponibles. 
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Seguidament en  la següent figura es pot apreciar  la precipitació mitjana anual de  la comarca 
de  la garrotxa. La ciutat d’Olot es troba dins una mitjana de precipitació anual de uns 1050 a 
1000 mm. 

També seguidament hi ha uns gràfics amb el número de dies de pluja, de neu i del calamarsa 
segons el mes en que ens trobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. PERIODE DE RETORN 

 

Però segons la “Instruccion 5.2. I.C.” de “Drenatge superficial de Carreteres” com es considera 
un element de drenatge superficial amb una IMD del projecta Mitja‐Baixa, la pluja del projecte 
s’estableix per un període de retorn de 10 anys. 

 

6.4. CAUDAL 

 

Per  a  la  determinació  del  caudal  d’estudi,  s’ha  considerat  els  contemplats  per  la  Agencia 
Catalana de  l’Aigua en el document Delimitació de  les zones  inundables per a  la redacció de 
l’Inuncat del Juny de 2001, y que per al període de retorn de 500 anys el caudal en el Riu Fluvià 
és de 897,1 m3/s. 

 

6.5. COMPROBACIÓ DEL DESVALLESTAMENT DE LA SECCIÓ PROJECTADA 

 

En  la  zona projectada,  concretament  en  el pas del Pont només  es  considerarà  la  superfície 
d’aquest per tal de determinar‐ne els elements drenants.  
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Aquest  fet  és  degut  a,  tal  i  com  s’ha  esmentat  a  l’annex  de  Traçat,  que  el  Pont  queda  1,2 
metres més elevat que el traçat dels carrers adjacents, per tal a no ser que s’hi produeixin altes 
precipitacions fora de les projectades, l’aigua de les precipitacions en els carrers adjacents no 
té perquè afectar al Pont.  

Igualment passa amb el pas del Riu per sota el Pont, ja que no hi tindrà cap efecte directe a no 
ser que el seu caudal pugi desmesuradament fora de  les prediccions projectades. El que s’ha 
considerat ha estat el  fet de que  l’estrep pugui estar sotmès a  la pujada  i baixada del nivell 
freàtic  i de  l’aigua del  riu,  ja que esta projectat de  forma drenant  i amb  formigó  resistent a 
aquest ambient. 

 

En quant als dos creuaments continus al pont el drenatge que hi haurà un cop construït el nou 
Pont de Colom, seguirà els mateixos criteris que en l’actualitat. 

 

6.6. DEVALLESTAMENT EN EL PONT 

 

El drenatge del nou Pont,  consistirà en que  l’aigua que  s’hi dipositi en  la  calçada anirà a  la 
vorada  ja  que  hi  haurà  un  petit  pendent  transversal  a  la  calçada  que  serà  creat  durant 
l’expansió del ferm, per tal de facilitar‐ne el drenatge, l’aigua de la vorera conjuntament amb 
l’aigua de la vorada seran conduïdes per un caixo impermeable cap a la xarxa d’aigua residual 
de la ciutat. 

 

6.6.1. CONDUCTORS I CUNETES 

 

Els conductes col∙locats al  llarg dels vorals, sota  la vorada, mitjançant els quals  l’aigua anirà a 
parar al caixo de drenatge, seran  tubs de PVC que conduiran  l’aigua  fins al caixo col∙locat al 
llarg de tot el Pont.  

El caixo conduirà  l’aigua que anirà a parar a els col∙lectors públics d’aigües  residuals brutes, 
trencant així amb l’actual evacuació de les aigües cap al riu, ja que aquestes seran  procedents 
de l’asfalt amb restes tòxiques (majoritàriament olis) que malmeten la flora i fauna del Riu. 

 

La  superfície haurà de  ser  suficientment  regular  i  s’haurà de cuidar  l’acabat del  ferm, de  tal 
manera que l’aigua no passi de llarg del desguàs sense passar per ell. 

Aquest tub, no haurà de constituir un perill per els vehicles de dos rodes. 
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7.1. OBJECTIU   

 

L’objectiu d’aquest annex, es determinar la secció tipus en quant a característiques funcionals i 
estructurals del pont projectat,  ja  sigui el  traçat per el que discorre el pont, com els camins 
adjacents a ell.  

Les dades utilitzades es recullen a la norma 6.1‐IC “Secciones de firme” i també es basen en les 
dades de tràfic i geotècnia de la zona del projecte. 

 

7.2. CARACTERISTIQUES FUNCIONALS   

 

Per  tal de garantir  la  capacitat estructural  i  la uniformitat al  llarg de  tota  la  traçada dins  la 
norma,  s’inclouen  un  quadre  de  solucions  per  tal  de  formar  l’esplanada.  Es  per  això  que 
s’estudia  la fase del projecte de tal manera que ens permeti aprofitar al màxim els materials 
disponibles en el traçat per tal d’optimitzar els trets econòmics. 

 

Ens trobem davant d’una secció tipus amb una calçada de dos sentits de circulació amb carrils 
de 3 metres  i vorades de 0,5 metres a cada costat  limitades  també per els costats per unes 
voreres de 2,5 metres cada una. 

 

En  quant  al  tema  de  terraplens  i  desmunts,  no  afecta  al  projecte  ja  que  es  tracte  d’un  riu 
endegat mitjançant un mur realitat de pedra o bé formigó en tot el seu pas per la ciutat d’Olot. 
Així doncs a  l’espai que hi trobem el pont el propi estrep que farà de mur d’uns 12m d’ample  i 
anirà  seguit  de  l’actual mur  (nomes  tindrem  que  desmuntar  i  terraplenar  per  realitzar  la 
construcció de l’estrep, que es un fet que no té repercussions en el traçat final). 

 

I per finalitzar, els carrers adjacents al Pont, caldrà fer un aixecament de  l’actual traçat de  la 
zona  afectada  ja que  a  la  zona pròxima  al  Pont hauran quedat  esquinçats per  l’acció de  la 
maquinaria de construcció.  

 

Els  dos carrers continus al Pont son: 

‐ Avinguda de la República Argentina: de dos sentits de circulació. 

‐ Avinguda de Catalunya: d’un sol sentit de circulació amb aparcaments a un costat. 

Aquests dos casos presenten una amplada d’uns 6 metres d’amplada. 
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I en quant als carrers perpendiculars al Pont, els quals segueixen el curs del riu son: 

‐ Avinguda Balears: d’un sol sentit de circulació i amplada 5 metres. 

‐ Avinguda de Galicia: d’un sol sentit de circulació i amplada 4,5 metres. 

Aquest dos anteriors son continus. 

 

‐ Avinguda d’Uruguai: d’un sol sentit de circulació i amplada 7 metres. 

‐ Avinguda del Paraguai: d’un sol sentit de circulació i amplada 7 metres. 

En  aquest  cas  també  son  continus  però  amb  sentits  oposats,  on  el  flux  de 
vehicles queda tot centrat en l’Avinguda de la República Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Estat del flux de circulació actual 
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7.3. FERMS I PAVIMENTS   

 

7.3.1. CATEGORIA DE TRÀFIC   

La  estructura  del  ferm  s’haurà  d’adequar,  entre  altres  factora  a  la  acció  prevista  al  tràfic, 
fonamentalment  al del més pesat duran  la  vida útil del  ferm. Per  això  la  secció  estructural 
dependrà de la intensitat mitja diària dels vehicles pesats (IMDp) que es preveu en el carril de 
projecte a l’any de posada en servei. I aquesta intensitat s’utilitzarà per establir la categoria de 
tràfic pesat. 

 

Per la avaluació dels aforament de la proporció de vehicles es tindrà en compte el tràfic induït i 
el generat en els mesos següents a  la posada en servei  ja que  l’experiència posa de manifest 
que pot arribar a modificar la categoria de tràfic inicialment considerada. 

 

Gràcies a l’únic estudi que es disposa a la ciutat d’Olot sobre l’Aforament de Vehicles generat a 
partir de la creació dels Túnels de Bracons l’any 2008, com a dades tenim que la ciutat d’Olot 
tenia  uns  aforaments  de  vehicles  aproximat  de  uns  8000  vehicles/dia  en  la  seva  entrada  i 
sortida a la ciutat. 

Com que  la  zona del projecte actualment no es  considera una  zona amb un gran volum de 
tràfic com son  la entrada o bé sortida a  la ciutat, es considera que el volum que passa per  la 
zona del projecte es aproximadament  la meitat de  la que pateixen  les grans vies de  la ciutat 
(4000 vehicles/dia). I es considera que el percentatge de vehicles pesats es del 10%. Quedant‐
nos així un valor de IMDp = 400 vehicles / dia que degut a que es tracta de dos carrils (en un 
dels carrers continus al Pont) i cada un amb un sentit de circulació la IMD de càlcul en la que 
ens trobem serà la meitat; IMDcàlcul= 200 vehicles/dia.  

 

D’acord  amb  la  normativa  6.1‐IC,  aplicant  aquest  valors  la  categoria  de  tràfic  ens  trobem 
davant una categoria T2 ( 200 < T2 < 799 ). 

 

7.3.2. FORMACIÓ DE L’ ESPLANADA 

 

L’esplanada requerida segons la norma 6.1‐IC només pot ser E1, E2 o bé E3.  

 

Si mirem l’estudi geològic cedit per l’Ajuntament de l’última construcció propera a la zona (100 
metres) els materials existents a la zona, a la capa superior, o com ells anomenen Nivell R, s’hi 
troba sorra argilosa i mescla de sorra i argila.  
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Segons  la  classificació  del  PG‐3,  correspon  a  un  sòl  de  tipus  Adequat.  I  el  mòdul  de 
compressibilitat en el segon cicle de carrega en  la zona es troba d’un valor aproximat de 100 
MPa. Que segons les taules de la normativa, correspon a una categoria d’esplanada de E1. 

 

Per això en els dos  trams extrems al pont que hauran quedat enderrocats per a  la  formació 
dels  estreps  del  pont,  a  l’hora  de  reconstruir‐los,  hi  haurà  d’haver  1 metre  com  a mínim 
d’aquest sòl adequat per tal de garantir la correcta formació de la nova esplanada sobre la qual 
hi haurà els carrers que connectaran el Pont. 

 

7.3.3. SECCIÓ DEL FERM   

 

D’acord amb  les dades anteriors,  la categoria del tràfic pesat adoptat per el dimensionament 
del  ferm  T2  i  el  tipus  d’esplanada  E2  seguint  així  els  criteris  geotècnics  esmentats  en 
anterioritat. 

Per tal de dimensionar el  ferm es necessari conèixer  les condicions climàtiques de  la zona  ja 
que es pot dividir en: zona tèrmica càlida, mitja o tèbia. Olot es troba dins la zona Mitja. 

 

En  aquest  cas  dividirem  el  Projecte  de Reconstrucció  del  Pont  de  Colom  en dos  parts,  una 
primera que serà el ferm situat a sobre l’estructura del Pont i una segona que consistirà en els 
carrers que desemboquen al Pont que en la proximitat d’aquest hauran de ser reconstruïts ja 
que  s’hauran  hagut  de  fer  petites  demolicions  degut  a  l’excavació  per  la  realització  dels 
estreps. 

 

7.3.3.1.FERM SOBRE EL PONT 

 

La distribució de capes sobre el Pont serà la 212 que consisteix en 18 cm de mescla bituminosa 
sobre 30 cm de sòl de ciment*.  

*La capa de ciment s’hauran de realitzar prefissures amb espaiaments de 3 a 4 metres d’acord 
amb l’article 513 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG‐3). 

I el tipus de mescles a utilitzar en funció del tipus i espessor: 

‐ Capa de rodament de mescla bituminosa en calent tipus AC22 surf D espessor 6cm. 

  ‐ Capa regulació espessor 4cm de mescla S‐12. 

  ‐Sobre l’estructura s’hi aplicarà una impermeabilització del taulell. 
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*Denominació tipus de mescla UNE‐EN 13108‐1. 

 

7.3.3.2. FERM CARRERS 

 

I la distribució de capes en l’encreuament del Pont amb els Carrers contigus, serà de tipus 211 
ja que en aquest cas es  trobarà no sobre un element estructural sinó sobre capes granulars. 
Fet  que  quedarà  distribuït  amb  28  cm  de mescla  bituminosa  per  sobre  de  40  cm  de  sòl 
granular.  

I el tipus de mescles a utilitzar en funció del tipus i espessor: 

  ‐ Capa de rodament: mescla bituminosa en calent tipus AC22 surf D espessor 6cm. 

‐ Capa mitja: mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S espessor 6cm. 

‐ Capa base: mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G espessor 10cm. 

*Denominació tipus de mescla UNE‐EN 13108‐1. 

    

Els tipus de lligants que trobarem segons els articles 530, 531 i 532 del PG3, seran:  

‐ Reg d’imprimació: El trobarem sobre capes granulars que vagin a rebre una capa de 
mescla bituminosa o algun tipus de tractament superficial. 

‐Reg d’adherència: s’aplicarà entre  les capes de materials tractades amb ciment o bé 
mescla  bituminosa  i  que  vagin  a  rebre  una  capa  de mescla  bituminosa.  La  correcta 
aplicació d’aquest reg es fonamental per el bon comportament del ferm.  

‐ Reg de curat: s’utilitzarà sobre les capes tractades amb conglomerant hidràulic. 

Per últim trobem la vorada de 0,5 metres que anirà enrasada amb la calçada amb les mateixes 
característiques. Segons s’expressa a  la normativa en els  les vorades d’amplada no superior a 
1,25 metres, per  raons constructives,  son  la prolongació del  ferm de  la calçada adjacent. La 
seva execució serà simultània a la de la calçada. 

 

7.3.3.3. VORERA 

 

En quant a la pavimentació de les dues voreres de 2,5 metres, s’hi distingirà amb una amplada 
de 1,8 metres el paviment format per fusta que dotarà al Pont de certa calidesa, a diferencia 
de una altre tipus de sol. Aquesta per els seus extrems anirà encastada amb la vorada de 20cm 
de formigó i per el seu exterior 50 cm de formigó que sustentarà la imposta. 
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7.3.4. VOLUM DE FERM UTILITZAT   

 

En el següent apartat es resumeixen els volums usats en les diferents capes del ferm tan sobre 
el Pont com en els carrers adjacents a ell. 

 

Ferm sobre el Pont  Volum (m3) 
Capa regulació  7 

Capa Rodament  31,5* 

*Aplicada 3 passades cada una amb espessor de 6 cm. 
 

Ferm Carrers Continus  Volum (m3) 
Capa rodament  58,35* 
Capa Mitja  29,2 

Capa Base  48,63 

*Aplicada 2 passades cada una amb espessor de 6 cm. 
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8.1. Introducció 

 

En el present annex es realitze l’estudi de la senyalització vertical i horitzontal, així com la 
seguretat entre el vianant i el tràfic amb la barrera, o bé entre el precipici del Pont amb el 
vianant, barana. 

Es per això que es descriuen seguidament les marques vials al llarg del traçat. 

 

8.2. Senyalització Horitzontal 

 

La disposició de la senyalització horitzontal ve marcada Segons la Norma 8.2.‐I.C.  de Marques 
Vials. 

És  per  això  que  en  el  present  projecte,  s’utilitzarà  com  a  marques,  les  longitudinals 
discontinues (M‐1) i inscripcions al terra del grup M‐6. 

Dins de cada tipus de marca sol ser una variable de  la velocitat màxima fixada. Que en trams 
curts (travesses), com és el nostre cas,  s’adopta  la marca de la resta de la carretera. 

Les marques vials han de ser de color blanc, fixat a  la referència B‐118 de les normes UNE 48 
103 i serà reflectant. 

 

Marca longitudinal continua: 

M‐2.2.b. Usada en carreteres de velocitat inferior a 50 km / h. Presenta una amplada de 10 cm, 
ja que la vorada és inferior a 1.5 metres. 

Marca grup M‐6 inscripcions: 

En el present projecte s’usaran dues marques d’STOP pintades al terra. 

 

8.3. Senyalització Vertical 

 

La senyalització vertical, s’ha projectat d’acord amb la Norma 8.1. I.c de Senyalització Vertical 
del  Ministeri  de  Foment.  Les  dimensions  que  han  de  complir  com  que  es  tracta  de  una 
carretera poc rellevant. Es consulta a la taula de mida de senyals per tal de saber‐ne la mida. 

En el projecte  s’hi  troben dues  interseccions,  i els  cartells de presenyalització es  situaran al 
marge dret del carrer essent acompanyats de la respectiva marca (inscripció) al la calçada. 
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El  nivell  de  reflectància,  al  tractar‐se  d’una  zona  urbana  amb  poca  percepció  deguda  a  la 
vegetació existent que crea un efecte més fosc del que realment és es disposaran senyals de 
codi Nivell 3. 

 

8.4. Baranes 

 

Les baranes les trobarem col∙locades al llarg del tram del Pont.  

Per  tal de no  tenir un efecte de buit en el  tram en que es separa  la vorera del Pont amb el 
seguiment del Passeig amb el mur com a barana per els vianants, s’enllaçaran de tal manera 
que  la barana del Pont quan es  trobi a  l’alçada del mur es girarà 90 graus en direcció cap a 
aquest    i  s’hi  fixarà en una  longitud de 2 metres,  reduint  la  cota de  tal manera que  crearà 
l’efecte visual com si s’introduís dins el mur. 

 

8.5. Barreres 

 

I per acabar,  trobem  les barreres que serveixen de seguretat per a  la diferenciació del  tràfic 
rodat  amb  el  pas  de  vianants.  Aquestes  aniran  col∙locades  en  la  longitud  del  Pont, 
desapareixent un cop complerts els 26 m d’aquest. 

A diferencia de les baranes, aquestes finalitzaran amb el seu últim punt de recolzament ja que 
no presenten perill  en el seu extrem deguda a la seva forma. 

 

Nota*  Els detalls de  les baranes  i barreres  es poden  apreciar  en  l’apartat Plànols,  el Plànol 
número 13, Detalls Barreres i Baranes. 
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9.1. Introducció 

 

Aquest annex té com a objectiu la descripció de la il∙luminació escollida en el projecte. Per tal 
de que la il∙luminaria que donarà el Pont en el seu servei sigui eficient. Els valors aconsellats al 
nostre  país  en  quant  a  il∙luminació  d’àmbit  municipal,  s’indiquen  a  la  publicació  sobre 
l’Enllumenat Públic del Ministeri de la Vivenda. 

 

9.2. Descripció de la Il∙luminació 

 

A  l’igual que en els carrers adjacents que son viables per al tràfic rodat, s’hi mantindrà en  la 
continuïtat del Pont la mateixa il∙luminaria que aquests.  

La  il∙luminació  viaria  dels  carrers  que  desemboquen  al  pont  està  formada  per  faroles  de 
diferents estils. Segurament degut a la modificació d’aquestes durant el pas del anys, ja que en 
cada tram son diferents. Uns exemples els podem veure a continuació: 

 Farola situada a la Plaça Espanya. 
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   Farola situada al nou  tram de  l’Avinguda República Argentina on hi ha el 
nou pavelló d’esports al fons de la imatge. 

  I per últim es troba aquesta degradada farola en el petit tram que no va ésser 
modificat  arran  de  les  obres  del  nou  Pavelló  d’Esports,  de  la  citada  Avinguda  República 
Argentina. 

 

Aquestes  tres  imatges només ens mostren  l’exemple de  la varietat de  faroles que es poden 
trobar en   almenys  la zona sud del Pont  i que n’és un clar exemple del que també passa a  la 
zona nord. 

 

En quan a  la  il∙luminació escollida en el nou Pont, s’ha escollit el model de  farola  igual a  les 
instal∙lades  en  el  carrer de  la nova  construcció del  Pavelló.  Ja  que  son  les més modernes  i 
innovadores. La seva alçada serà de 7 m  i estaran situades damunt  la vorera del Pont, sis en 
total, tres a cada costat.  
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El seu muntatge es realitzarà de tal manera que hi haurà dues faroles a la secció transversal del 
punt mig del Pont  i equidistaran d’elles  les quatre altres de tal manera que cobreixin amb  la 
suficient intensitat llumínica el Pont. 

La  seva  concreta  disposició  es  pot  veure  en  l’annex  14  del  present  projecte  titulat 
“Il∙luminació”. 

 

9.3. Elements Auxiliars. 

 

Per a la correcta col∙locació de les quatre faroles del Pont, es disposaran els cables elèctrics per 
els  tubs  de  serveis  del  Pont,  següent  aquests  interromputs  per  uns  petits  tubs  que 
desembocaran a cada farola per tal de subministrar l’energia.  
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10.1. INTRODUCCIÓ 

 

En  aquest  annex  s’identifiquen  els  serveis  existents  a  la  zona  del  projecte  en  el moment 
d’executar  l’obra. On es descriurà el possible desviament provisional  i  la reubicació del servei 
en concret. 

 

10.2. SERVEIS AFECTATS 

 

Gas:  No s’aprecia cap afectació. 

Telefonia: En la vesant nord‐est del projecte, coneguda com a la zona Espanyola, s’hi troba un 
pal de telefonia paral∙lel al riu i situat tocant al mur de pedra que l’endega respecte al terreny 
dels carrers. Propietat de: Telefònica. 

Canals: Es veurà afectat el riu durant la construcció dels estreps del nou Pont. El qual se li serà 
breument modificada la seva trajectòria a base d’aplicació d’escullera en la part corresponent 
a cada estrep en el moment de la seva construcció. 

Xarxa Elèctrica: Aquest cas es troba a  la vesant sud‐oest del projecte, s’hi troba una farola  la 
que serà extreta per tal de realitzar els treballs de construcció del nou Pont. 

 

10.3. PLÀNOL 

 

Dins el plànol  corresponent  a enderrocs, es  representa  la ubicació dels dos  serveis  afectats 
citats en anterioritat, concretament es veu en el número 4 del document Plànols integrat dins 
el Projecte. 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,20h Cap de collaA0112000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA0120000

 €23,02h Oficial 1a col�locadorA0120001

 €19,07h Oficial 1aA0121000

 €20,44h Ajudant col�locadorA0130000

 €16,93h AjudantA013U001

 €20,41h Ajudant electricistaA013U003

 €15,97h ManobreA0140000

 €16,53h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,41h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005

 €44,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €57,11h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €15,01h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €13,40h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U070

 €53,74h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €52,19h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €119,04h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €32,72h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €46,38h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €56,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €95,43h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €50,74h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €39,44h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €57,18h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €10,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €7,65h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €31,44h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €41,16h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €62,12h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €68,65h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €32,68h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10

 €39,39h Camió grua de 10 tC1503U20

 €48,55h Camió grua de 20 tC1503U25

 €35,08h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504U00



Reconstrucció Pont de Colom

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 16/02/2011 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €41,18h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €45,29h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €86,47h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €129,08h Grua autopropulsada de 100 tC150GU50

 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €34,17h Camió de senyalització amb equip de llums i fletxes
lluminises

C150U010

 €1,77h Formigonera de 165 lC1700000

 €1,60h Vibrador intern de formigóC1700006

 €83,15h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €25,01h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €47,01h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €33,61h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €53,79h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €56,92h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €30,88h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €2,70h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,18h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €1,84h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €1,98h Cisalla elèctricaC200U003

 €1,94h Màquina taladradoraC200U010

 €150,56h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col�locació de llots tixotròpics

C3G5U001

 €165,36h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet

C3H1U002

 €4,42h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €5,62h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,91m3 AiguaB0111000

 €19,41m3 Sorra de pedrera de pedra calcària, per a formigonsB031U000

 €19,23m3 Grava de pedrera de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B033U010

 €2,94m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,37m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €4,20m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

B03DU103

 €15,94m3 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a
l'obra

B0441000

 €20,18m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg,
inclòs transport a l'obra

B0441400

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €245,43t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,20kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,26kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €62,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €65,34m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €68,29m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U440

 €75,32m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U460

 €75,11m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €72,77m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003

 €1,39dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

B071U102

 €2,32kg Producte filmogen per a formigóB08A1020

 €0,97kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A60000

 €0,62kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €204,76m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €18,03cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €3,65m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11

 €42,98m2 Lloseta prefabricada amb entramat metàl�lic autoportant, per
a encofrat perdut de ponts amb voladius fins a 2,50 m

B0DAU012

 €1,80l DesencofrantB0DZA000

 €1,20u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,11kg Llot tixotròpicB3Z51000

 €78,72m2 Tub metàl�lic perdut per a entubació de pilonsB3Z5U001

 €0,45m Amortització de tub metàl�lic per a formigonat de pilonsB3Z5U002

 €153,15m Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantallesB3Z5U004

 €76,57m Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a formigonat de
pantalles

B3Z5U005

 €1,75kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i galvanitzat en calent

B44ZU041

 €945,07m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 130
cm de cantell, 170 cm de base i 285 cm d'ample superior,
inclòs transport a l'obra

B4PAU914

 €82,00m Imposta prefabricada de formigó armat HA-25 de 60 x 20 cm
per a protecció d'estructures, incloent perns.

B4PM0000

 €19,45dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldatsB4PZU020

 €13,23m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 250 kN/m2

B7740000

 €166,48m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat
amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un
recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts
amb morter sintètic

B7J1U214

 €1,58kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €4,52m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002

 €20,13t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,98t Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U520

 €20,95t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U620

 €35,02m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 160mm
i espesor 10 mm, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BB122222

 €129,15m Barana metàl�lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària,
incloent muntants amb ànima cada 2 m de xapa de 6 mm de
gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos (2)
tubs travessers de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, tot
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació

BB12UC10

 €57,78u Extrem de barana metàl�lica, tipus PMA2/12a, tots els
elements galvanitzats en calent, inclòs elements de fixació

BB12UC15

 €55,88u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U120

 €15,30m Tanca d'acer galvanitzat, de secció doble ona, per a
barreres de seguretat

BBM2AAU0

 €8,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €2,81u Part proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i
captafars reflectors, per a barreres de seguretat

BBMZU405

 €4,85u Part proporcional de senyals, panells direccionals, cons i
fites d'abalisament, barreres i tots els materials necessaris
per a senyalització completa de restricció de pas

BBMZU901

 €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

 €6,26m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU160

 €1,75m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

BG21U112

 €284,99u Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb esforç en
punta de 6,3 KN, per a cable trenat

BGF10000

 €64,88u Part proporcional d'accesoris per a pals de formigó armat BGW40000

 €3,77m Cable 10x0,5 mm2 apantallat amb malla de coure al 80%
amb petit material

BP543601

 €0,66u Material auxiliar per a cablesBP5ZU001
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,28m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum de
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària máxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

D0110000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,18300/R 16,530001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,18300 18,18300
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1700000 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,163800,910000,180B0111000 =xAiguam3

12,6165019,410000,650B031U000 =xSorra de pedrera de pedra calcària, per a formigonsm3

29,8065019,230001,550B033U010 =xGrava de pedrera de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, per a formigons

m3

23,29875103,550000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 65,88555 65,88555
Altres:

% 0,8513185,131001,00%AUX001 =S/Despesas auxiliars de mà d'obra%

Subtotal... 0,85131 0,85131

COST DIRECTE 85,98186

4,299095,00%DESPESES INDIRECTES

90,28095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,86m3 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:

1,61600/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

1,90700/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah

8,26500/R 16,530001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,78800 11,78800
Maquinària:

22,84400/R 57,110001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

6,00400/R 15,010001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,07480/R 53,740000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,64640/R 41,160000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,31800/R 3,180000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 31,88720 31,88720
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 43,67520

2,183765,00%DESPESES INDIRECTES

45,85896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,38m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 15,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26933/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

1,10200/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,37133 1,37133
Maquinària:

2,95667/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,35827/R 53,740000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,43813/R 32,860000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,75307 3,75307

COST DIRECTE 5,12440

0,256225,00%DESPESES INDIRECTES

5,38062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,16m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 19,400P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20825/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,85206/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,06031 1,06031
Maquinària:

2,28608/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,27701/R 53,740000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,33876/R 32,860000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,90185 2,90185

COST DIRECTE 3,96216

0,198115,00%DESPESES INDIRECTES

4,16027COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,33m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 17,500P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23086/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

1,08971/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,94457/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,26514 2,26514
Maquinària:

0,13771/R 2,410001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh

0,76571/R 13,400001,000C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 0,90342 0,90342

COST DIRECTE 3,16856

0,158435,00%DESPESES INDIRECTES

3,32699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,56u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 2,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52500/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

9,53500/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

16,53000/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,59000 28,59000
Maquinària:

6,65250/R 44,350000,300C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

3,72800/R 37,280000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,14400/R 31,440000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,08800/R 33,920000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,11800/R 41,180000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah

1,59000/R 3,180001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 24,32050 24,32050

COST DIRECTE 52,91050

2,645535,00%DESPESES INDIRECTES

55,55603COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €41,22u Desmontatge pal de fusta i retirada a magatzem, companya
o avocador

G21M0000 Rend.: 2,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,53000/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,53000 16,53000
Maquinària:

6,65250/R 44,350000,300C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

3,72800/R 37,280000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,14400/R 31,440000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,08800/R 33,920000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,11800/R 41,180000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah

Subtotal... 22,73050 22,73050

COST DIRECTE 39,26050

1,963035,00%DESPESES INDIRECTES

41,22353COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,63m3 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

G221U112 Rend.: 157,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03024/R 20,200000,235A0112000 =xCap de collah

0,10529/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13553 0,13553
Maquinària:

0,18188/R 57,110000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,75822/R 119,040001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,12157/R 95,430000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

1,31178/R 68,650003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 2,37345 2,37345

COST DIRECTE 2,50898

0,125455,00%DESPESES INDIRECTES

2,63443COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,26m3 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.: 31,300P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27428/R 20,200000,425A0112000 =xCap de collah

0,52812/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,80240 0,80240
Maquinària:

0,68423/R 57,110000,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,48179/R 46,380001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,94505/R 41,160003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 6,11107 6,11107

COST DIRECTE 6,91347

0,345675,00%DESPESES INDIRECTES

7,25914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,91m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora

G222U200 Rend.: 0,700P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,62857/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 45,62857 45,62857

COST DIRECTE 45,62857

2,281435,00%DESPESES INDIRECTES

47,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,91m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 160,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02500/R 20,200000,198A0112000 =xCap de collah

0,10404/R 16,530001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,12904 0,12904
Maquinària:

0,35686/R 56,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,15698/R 50,740000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,35988/R 57,180001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
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0,10110/R 32,680000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,97482 0,97482
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

3,528002,940001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 3,57350 3,57350

COST DIRECTE 4,67736

0,233875,00%DESPESES INDIRECTES

4,91123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,67m3 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- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03679/R 20,200000,255A0112000 =xCap de collah

0,11464/R 15,970001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,15143 0,15143
Maquinària:

0,40703/R 56,700001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17940/R 50,740000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,41047/R 57,180001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11555/R 32,680000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,11245 1,11245
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

5,040004,200001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

m3

Subtotal... 5,08550 5,08550

COST DIRECTE 6,34938

0,317475,00%DESPESES INDIRECTES

6,66685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,19m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U020 Rend.: 56,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,10894/R 20,200000,302A0112000 =xCap de collah

0,59006/R 16,530001,999A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,69900 0,69900
Maquinària:

0,82987/R 46,380001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,70569/R 39,440001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

0,19432/R 10,860001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,11788/R 32,680000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,84776 1,84776
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

0,444000,370001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,48950 0,48950

COST DIRECTE 3,03626

0,151815,00%DESPESES INDIRECTES

3,18807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,43m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G228U022 Rend.: 56,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10894/R 20,200000,302A0112000 =xCap de collah

0,59006/R 16,530001,999A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,69900 0,69900
Maquinària:

0,82987/R 46,380001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,70569/R 39,440001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

0,19432/R 10,860001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,11788/R 32,680000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,84776 1,84776
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

3,528002,940001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 3,57350 3,57350

COST DIRECTE 6,12026

0,306015,00%DESPESES INDIRECTES

6,42627COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,18m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00606/R 20,200000,240A0112000 =xCap de collah

0,01984/R 16,530000,960A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,02590 0,02590
Maquinària:

0,06449/R 53,740000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,08215/R 32,860002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,14664 0,14664

COST DIRECTE 0,17254

0,008635,00%DESPESES INDIRECTES

0,18117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €245,61m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-5, d'extracció
amb entubació perduda, incloent construcció de pou guia,
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació,
formigó HA-25, col�locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G3E5U040 Rend.: 5,500P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83636/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah

3,46727/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,60655/R 16,530001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,91018 8,91018
Maquinària:

0,54582/R 15,010000,200C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,01673/R 37,280000,150C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,85745/R 31,440000,150C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,82345/R 45,290000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

3,77955/R 83,150000,250C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

30,06545/R 165,360001,000C3H1U002 =xEquip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet

h

Subtotal... 37,08845 37,08845
Materials:

26,0867868,290000,382B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

161,3760078,720002,050B3Z5U001 =xTub metàl�lic perdut per a entubació de pilonsm2
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0,450000,450001,000B3Z5U002 =xAmortització de tub metàl�lic per a formigonat de pilonsm

Subtotal... 187,91278 187,91278

COST DIRECTE 233,91141

11,695575,00%DESPESES INDIRECTES

245,60698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,96m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G3EZU065 Rend.: 2,010P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00995/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

7,94527/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

16,44776/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,40298 26,40298
Maquinària:

22,06468/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

7,46766/R 15,010001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

3,07164/R 41,160000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 32,60398 32,60398

COST DIRECTE 59,00696

2,950355,00%DESPESES INDIRECTES

61,95731COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €392,02m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó
HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol
tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb
utilització de trepant, col�locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins
i tot càrrega i transport dels productes de excavació a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G3G5U250 Rend.: 0,660P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,36667/R 20,200000,110A0112000 =xCap de collah

6,35667/R 19,070000,220A0121000 =xOficial 1ah

30,55545/R 16,530001,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 40,27879 40,27879
Maquinària:

1,66059/R 52,190000,021C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

2,61927/R 41,160000,042C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

14,41167/R 86,470000,110C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
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0,26667/R 1,600000,110C1700006 =xVibrador intern de formigóh

228,12121/R 150,560001,000C3G5U001 =xEquip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col�locació de llots tixotròpics

h

0,93667/R 5,620000,110CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

2,42500/R 14,550000,110CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 250,44108 250,44108
Materials:

77,8506068,290001,140B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,02380204,760000,005B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

2,530000,1100023,000B3Z51000 =xLlot tixotròpickg

0,91890153,150000,006B3Z5U004 =xAmortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantallesm

0,3062876,570000,004B3Z5U005 =xAmortització de tub metàl�lic amb tolva per a formigonat de
pantalles

m

Subtotal... 82,62958 82,62958

COST DIRECTE 373,34945

18,667475,00%DESPESES INDIRECTES

392,01692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,23m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg,
inclòs subministrament i col�locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

G3J2U050 Rend.: 7,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57714/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

2,36143/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,93857 2,93857
Maquinària:

6,62571/R 46,380001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 6,62571 6,62571
Materials:

20,1800020,180001,000B0441400 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 20,18000 20,18000

COST DIRECTE 29,74428

1,487215,00%DESPESES INDIRECTES

31,23149COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €67,59m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins
a 150 kg, procedent d'aportació, amb col�locació de la pedra
del parament vist a ma per a deixar-lo sensiblement pla i
rebliment de buits amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

G3J5U101 Rend.: 6,750P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59852/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

2,82519/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,89778/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,32149 8,32149
Maquinària:

6,87111/R 46,380001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

12,31852/R 83,150001,000C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,18963 19,18963
Materials:

15,9400015,940001,000B0441000 =xBloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a l'obram3

20,9230059,780000,350B060U110 =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... 36,86300 36,86300

COST DIRECTE 64,37412

3,218715,00%DESPESES INDIRECTES

67,59283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,46m2 Formigó de 20 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

G3Z1U020 Rend.: 50,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10100/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

0,38140/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,33860/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

0,63880/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,45980 1,45980
Materials:

6,5982062,840000,105B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 6,59820 6,59820

COST DIRECTE 8,05800

0,402905,00%DESPESES INDIRECTES
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8,46090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,05m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U050 Rend.: 23,400P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86325/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

1,62991/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,44701/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

1,36496/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,30513 5,30513
Maquinària:

0,16410/R 1,600002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,13205/R 83,150000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,74615/R 14,550001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,04230 3,04230
Materials:

71,7045068,290001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 71,70450 71,70450

COST DIRECTE 80,05193

4,002605,00%DESPESES INDIRECTES

84,05453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,32m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat

G450U060 Rend.: 24,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84167/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

2,38375/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,41083/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

1,33083/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,96708 5,96708
Maquinària:

0,32000/R 1,600004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,15750/R 83,150001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,28100/R 5,620001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,72750/R 14,550001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 5,48600 5,48600
Materials:

71,7045068,290001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3
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Subtotal... 71,70450 71,70450

COST DIRECTE 83,15758

4,157885,00%DESPESES INDIRECTES

87,31546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,05m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat

G450U080 Rend.: 36,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56111/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

2,11889/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

0,94056/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

2,66167/R 15,970006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,28223 6,28223
Maquinària:

0,35556/R 1,600008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

5,54333/R 83,150002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,18733/R 5,620001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,97000/R 14,550002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,05622 7,05622
Materials:

79,0860075,320001,050B060U460 =xFormigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 79,08600 79,08600

COST DIRECTE 92,42445

4,621225,00%DESPESES INDIRECTES

97,04567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01818/R 20,200000,243A0112000 =xCap de collah

0,18879/R 19,070002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,16761/R 16,930002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,37458 0,37458
Maquinària:

0,02374/R 33,920000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00460/R 1,840000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00495/R 1,980000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
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Subtotal... 0,03329 0,03329
Materials:

0,009700,970000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,66070 0,66070

COST DIRECTE 1,06857

0,053435,00%DESPESES INDIRECTES

1,12200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,93m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 8,750P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30857/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

8,71771/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,80457/R 16,930003,000A013U001 =xAjudanth

5,47543/R 15,970003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,30628 22,30628
Maquinària:

1,03520/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,64229/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,67749 1,67749
Materials:

1,170000,390003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5409018,030000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

1,240001,240001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,135001,800000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,480001,200000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,56590 3,56590

COST DIRECTE 27,54967

1,377485,00%DESPESES INDIRECTES

28,92715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,48m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,100P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,49383/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

9,41728/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,27037/R 16,930003,000A013U001 =xAjudanth

5,91481/R 15,970003,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 24,09629 24,09629
Maquinària:

1,11827/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,69383/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,81210 1,81210
Materials:

1,170000,390003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5409018,030000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

3,650003,650001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,135001,800000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,480001,200000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 5,97590 5,97590

COST DIRECTE 31,88429

1,594215,00%DESPESES INDIRECTES

33,47850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,73m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de
taulers fins a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat
metàl�lic autoportant, inclòs col�locació

G4D8U032 Rend.: 34,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59412/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

1,68265/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,99588/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

0,46971/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,74236 3,74236
Maquinària:

2,54324/R 86,470001,000C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 2,54324 2,54324
Materials:

42,9800042,980001,000B0DAU012 =xLloseta prefabricada amb entramat metàl�lic autoportant, per
a encofrat perdut de ponts amb voladius fins a 2,50 m

m2

Subtotal... 42,98000 42,98000

COST DIRECTE 49,26560

2,463285,00%DESPESES INDIRECTES

51,72888COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reconstrucció Pont de Colom

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 16/02/2011 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.084,56m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades,
tipus artesa, de 130 cm de cantell, 170 cm de base i 285 cm
d'ample superior, totalment col�locada

G4L1U214 Rend.: 4,790P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21712/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

15,92484/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

13,80376/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 33,94572 33,94572
Maquinària:

53,89562/R 129,080002,000C150GU50 =xGrua autopropulsada de 100 th

Subtotal... 53,89562 53,89562
Materials:

945,07000945,070001,000B4PAU914 =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 130
cm de cantell, 170 cm de base i 285 cm d'ample superior,
inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 945,07000 945,07000

COST DIRECTE 1.032,91134

51,645575,00%DESPESES INDIRECTES

1.084,55691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €301,40m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col�locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

G4Z7U014 Rend.: 0,830P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,33735/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

22,97590/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

39,83133/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 87,14458 87,14458
Maquinària:

12,06225/R 15,010000,667C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

5,37614/R 13,400000,333C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

2,33735/R 1,940001,000C200U010 =xMàquina taladradorah

5,32530/R 4,420001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 25,10104 25,10104
Materials:

174,80400166,480001,050B7J1U214 =xJunt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat
amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un
recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts
amb morter sintètic

m

Subtotal... 174,80400 174,80400
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COST DIRECTE 287,04962

14,352485,00%DESPESES INDIRECTES

301,40210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,49dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns
soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col�locat

G4ZBU026 Rend.: 7,050P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71631/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah

2,70496/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,26525/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,68652 5,68652
Materials:

1,042501,390000,750B071U102 =xMorter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

dm3

19,4500019,450001,000B4PZU020 =xNeoprè armat per a recolzaments amb perns soldatsdm3

Subtotal... 20,49250 20,49250

COST DIRECTE 26,17902

1,308955,00%DESPESES INDIRECTES

27,48797COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,05m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

G781U010 Rend.: 25,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16160/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

1,32240/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,48400 1,48400
Materials:

0,468000,260001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,46800 0,46800

COST DIRECTE 1,95200

0,097605,00%DESPESES INDIRECTES

2,04960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,34m Imposta prefabricada de formigó armat HA-25 de 60 x 20 cm
per a protecció d'estructures incloent perns.

G8N20001 Rend.: 4,940P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

4,08907/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

7,72065/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,46559/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,27531 18,27531
Maquinària:

7,97368/R 39,390001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

0,54656/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,13765/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 9,65789 9,65789
Materials:

1,8192572,770000,025B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

82,0000082,000001,000B4PM0000 =xImposta prefabricada de formigó armat HA-25 de 60 x 20 cm
per a protecció d'estructures, incloent perns.

m

Subtotal... 83,81925 83,81925

COST DIRECTE 111,75245

5,587625,00%DESPESES INDIRECTES

117,34007COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,73m2 Paviment de Fusta. Inclosa col�locació i transportG9E1U020 Rend.: 18,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12222/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

4,23778/R 19,070004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,21056/R 15,970007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,57056 11,57056
Maquinària:

0,90889/R 32,720000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

Subtotal... 0,90889 0,90889
Materials:

5,9780059,780000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,2533075,110000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

4,746004,520001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2

Subtotal... 12,97730 12,97730

COST DIRECTE 25,45675

1,272845,00%DESPESES INDIRECTES

26,72959COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €27,41t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U120 Rend.: 120,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16833/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,31783/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,55100/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,03716 1,03716
Maquinària:

3,62367/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,39175/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,44825/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,47433/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 4,93800 4,93800
Materials:

20,1300020,130001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 20,13000 20,13000

COST DIRECTE 26,10516

1,305265,00%DESPESES INDIRECTES

27,41042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,30t Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U520 Rend.: 120,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16833/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,31783/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,55100/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,03716 1,03716
Maquinària:

3,62367/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,39175/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,44825/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,47433/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 4,93800 4,93800
Materials:

20,9800020,980001,000B9H1U520 =xMescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 20,98000 20,98000

COST DIRECTE 26,95516

1,347765,00%DESPESES INDIRECTES
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28,30292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,27t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U620 Rend.: 120,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16833/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,31783/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,55100/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,03716 1,03716
Maquinària:

3,62367/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,39175/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,44825/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,47433/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 4,93800 4,93800
Materials:

20,9500020,950001,000B9H1U620 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 20,95000 20,95000

COST DIRECTE 26,92516

1,346265,00%DESPESES INDIRECTES

28,27142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €257,70t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

245,43000245,430001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 245,43000 245,43000

COST DIRECTE 245,43000

12,271505,00%DESPESES INDIRECTES

257,70150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,42m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 700,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02724/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02361/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05085 0,05085
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Maquinària:

0,03573/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,03573 0,03573
Materials:

0,312000,260001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,31200 0,31200

COST DIRECTE 0,39858

0,019935,00%DESPESES INDIRECTES

0,41851COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,26m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 750,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02543/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02204/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04747 0,04747
Maquinària:

0,03335/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,04481/R 33,610001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,07816 0,07816
Materials:

0,120000,200000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 0,24563

0,012285,00%DESPESES INDIRECTES

0,25791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,85m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigóG9J2U010 Rend.: 550,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03467/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03005/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06472 0,06472
Maquinària:

0,04547/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,04547 0,04547
Materials:

0,696002,320000,300B08A1020 =xProducte filmogen per a formigókg

Subtotal... 0,69600 0,69600
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COST DIRECTE 0,80619

0,040315,00%DESPESES INDIRECTES

0,84650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,31m Barana metàl�lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària,
incloent muntants cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm de
gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos tubs
travessers de 60 mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un
perfil de secció doble ona, tot galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge, elements de
fixació i captafars, totalment col�locada segons detalls
plànols

GB12U102 Rend.: 4,570P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,42013/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

4,17287/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,61707/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,21007 12,21007
Maquinària:

3,71116/R 33,920000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,59081/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,22976/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 5,53173 5,53173
Materials:

1,9602065,340000,030B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

129,15000129,150001,000BB12UC10 =xBarana metàl�lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària,
incloent muntants amb ànima cada 2 m de xapa de 6 mm de
gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos (2)
tubs travessers de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, tot
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació

m

15,3000015,300001,000BBM2AAU0 =xTanca d'acer galvanitzat, de secció doble ona, per a barreres
de seguretat

m

2,810002,810001,000BBMZU405 =xPart proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i
captafars reflectors, per a barreres de seguretat

u

Subtotal... 149,22020 149,22020

COST DIRECTE 166,96200

8,348105,00%DESPESES INDIRECTES

175,31010COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €68,27u Extrem de barana metàl�lica tipus PMA2/12a, d'1,20 m
d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs colces d'unió de
tubulars i elements de fixació, totalment col�locat segons
detalls plànols

GB12U108 Rend.: 11,200P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,80357/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

1,70268/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,47589/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,98214 4,98214
Maquinària:

1,51429/R 33,920000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,24107/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,50179/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,25715 2,25715
Materials:

57,7800057,780001,000BB12UC15 =xExtrem de barana metàl�lica, tipus PMA2/12a, tots els
elements galvanitzats en calent, inclòs elements de fixació

u

Subtotal... 57,78000 57,78000

COST DIRECTE 65,01929

3,250965,00%DESPESES INDIRECTES

68,27025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,39m Barrera tipus linea d'acer galvanitzat en calent de 160 mm
de diàmetre i 10 mm de gruix. 

GB2C0003 Rend.: 4,900P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,12245/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

3,89184/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,37347/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,38776 11,38776
Maquinària:

3,46122/R 33,920000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,55102/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,14694/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 5,15918 5,15918
Materials:

0,818400,620001,320B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

26,337501,7500015,050B44ZU041 =xAcer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i galvanitzat en calent

kg

35,7204035,020001,020BB122222 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 160mm i
espesor 10 mm, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

Subtotal... 62,87630 62,87630
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COST DIRECTE 79,42324

3,971165,00%DESPESES INDIRECTES

83,39440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,58m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U210 Rend.: 510,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03961/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,11218/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,06482/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21661 0,21661
Maquinària:

0,01239/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,06055/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,07294 0,07294
Materials:

0,221201,580000,140B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,038400,640000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,25960 0,25960

COST DIRECTE 0,54915

0,027465,00%DESPESES INDIRECTES

0,57661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,76m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U250 Rend.: 230,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08783/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

0,24874/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,14374/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,48031 0,48031
Maquinària:

0,02748/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,13426/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,16174 0,16174
Materials:
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0,884801,580000,560B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a

marques vials
kg

0,153600,640000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,03840 1,03840

COST DIRECTE 1,68045

0,084025,00%DESPESES INDIRECTES

1,76447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,43m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA31001 Rend.: 18,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12222/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah

3,17833/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,83667/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,13722 6,13722
Maquinària:

0,35111/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,71556/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 2,06667 2,06667
Materials:

1,422001,580000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,307200,640000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,72920 1,72920

COST DIRECTE 9,93309

0,496655,00%DESPESES INDIRECTES

10,42974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,20u Senyalització de forma octogonal colocatGBB10000 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,77600/R 15,970000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,77600 12,77600
Materials:

55,8800055,880001,000BBM1U120 =xPlaca octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

u

Subtotal... 55,88000 55,88000
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Altres:

% 0,1029868,653330,15%AUX001 =S/Despesas auxiliars de mà d'obra%

Subtotal... 0,10298 0,10298

COST DIRECTE 68,75898

3,437955,00%DESPESES INDIRECTES

72,19693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €694,18u Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació
d'un carril, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o
col�locació de plaques, panells, adhesius reflectants i fites,
incloent senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants
d'abalisament, barreres de seguretat i tots els materials i
elements necessaris per a la realització de les operacions
projectades segons la normativa vigent, amb l'autorització
dels organismes competents i l'aprovació de la Direcció de
l'Obra  

GBB1U950 Rend.: 2,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,80000/R 20,200008,000A0112000 =xCap de collah

76,28000/R 19,070008,000A0121000 =xOficial 1ah

264,48000/R 16,5300032,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 421,56000 421,56000
Maquinària:

25,28000/R 6,320008,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

136,68000/R 34,170008,000C150U010 =xCamió de senyalització amb equip de llums i fletxes
lluminises

h

Subtotal... 161,96000 161,96000
Materials:

77,600004,8500016,000BBMZU901 =xPart proporcional de senyals, panells direccionals, cons i
fites d'abalisament, barreres i tots els materials necessaris
per a senyalització completa de restricció de pas

u

Subtotal... 77,60000 77,60000

COST DIRECTE 661,12000

33,056005,00%DESPESES INDIRECTES

694,17600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,89u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació (HM-20) i col�locació

GBBZ0000 Rend.: 3,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,35667/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,51000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 11,86667 11,86667
Maquinària:

3,10667/R 37,280000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,26133/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,36800 5,36800
Materials:

7,5408062,840000,120B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

25,600008,000003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 33,14080 33,14080

COST DIRECTE 50,37547

2,518775,00%DESPESES INDIRECTES

52,89424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,86m 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 col�locació

GD5AU011 Rend.: 35,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11543/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,54486/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,47229/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,13258 1,13258
Materials:

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... 3,49170 3,49170

COST DIRECTE 4,62428

0,231215,00%DESPESES INDIRECTES

4,85549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,58m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

GD5AU016 Rend.: 23,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17565/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah

0,82913/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,71870/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,72348 1,72348
Materials:
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6,447806,260001,030BD5AU160 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat

en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m

Subtotal... 6,44780 6,44780

COST DIRECTE 8,17128

0,408565,00%DESPESES INDIRECTES

8,57984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,93m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical 

GD5Z0001 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51932/R 23,020000,066A0120001 =xOficial 1a col�locadorh

0,67452/R 20,440000,033A0130000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 2,19384 2,19384
Materials:

0,300000,150002,000B0A60000 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

14,5530013,230001,100B7740000 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 250 kN/m2

m2

Subtotal... 14,85300 14,85300
Altres:

% 0,0255717,046670,15%AUX001 =S/Despesas auxiliars de mà d'obra%

Subtotal... 0,02557 0,02557

COST DIRECTE 17,07241

0,853625,00%DESPESES INDIRECTES

17,92603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,05m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, rebliment amb
formigó.

GDG3U006 Rend.: 15,996P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37884/R 20,200000,300A0112000 =xCap de collah

2,38435/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,99675/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,75994 4,75994
Maquinària:

0,23912/R 7,650000,500C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,10003/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
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Subtotal... 0,33915 0,33915
Materials:

16,1406059,780000,270B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,570001,750002,040BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

m

Subtotal... 19,71060 19,71060

COST DIRECTE 24,80969

1,240485,00%DESPESES INDIRECTES

26,05017COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €661,73u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en
punta, per a cable trenat i muntat amb dau de formigó 

GGF10000 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,67000/R 23,780001,500A0120000 =xOficial 1a electricistah

30,61500/R 20,410001,500A013U003 =xAjudant electricistah

Subtotal... 66,28500 66,28500
Maquinària:

48,55000/R 48,550001,000C1503U25 =xCamió grua de 20 th

52,62000/R 35,080001,500C1504U00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 101,17000 101,17000
Materials:

284,99000284,990001,000BGF10000 =xPal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb esforç en
punta de 6,3 KN, per a cable trenat

u

64,8800064,880001,000BGW40000 =xPart proporcional d'accesoris per a pals de formigó armat u

Subtotal... 349,87000 349,87000
Partides d'obra:

111,9483885,981861,302D0110000 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum de
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària máxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

m3

Subtotal... 111,94838 111,94838
Altres:

% 0,94391629,273330,15%AUX001 =S/Despesas auxiliars de mà d'obra%

Subtotal... 0,94391 0,94391

COST DIRECTE 630,21729

31,510865,00%DESPESES INDIRECTES

661,72815COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,28m Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de
coure al 80% per a micròfons, instal�lat, provat i connectat

GP540015 Rend.: 28,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21643/R 20,200000,300A0112000 =xCap de collah

0,68107/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,60464/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,50214 1,50214
Materials:

3,770003,770001,000BP543601 =xCable 10x0,5 mm2 apantallat amb malla de coure al 80%
amb petit material

m

0,706200,660001,070BP5ZU001 =xMaterial auxiliar per a cablesu

Subtotal... 4,47620 4,47620

COST DIRECTE 5,97834

0,298925,00%DESPESES INDIRECTES

6,27726COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Reconstrucció del Pont de Colom    Annex 12: Plà d’Obres 

1 
 

12.1. INTRODUCCIÓ 

 

La  realització  de  les  obres  de  Reconstrucció  del  Pont  de  Colom,  venen  caracteritzades 
principalment en la seva fase de construcció per la existència del Riu Fluvià. Aquest, durant la 
fase  de  construcció,  dificulta  la  execució  dels  pilots  que  conjuntament  amb  el  encepat  s’hi 
construirà l’estrep que alhora realitzarà la funció de mur. 

En quant al tràfic, durant  la realització del Pont no afectarà de forma directa  ja que es tracta 
d’un tram que actualment degut a la seva degradada situació no hi esta permesa la circulació 
del tràfic rodat, es per això, que  l’afectació que hi haurà del tràfic serà  la relativa a  la tallada 
dels creuaments amb els carrers que desemboquen al Pont durant la construcció del mateix. 

 

12.2. PLA D’OBRES 

 

Seguidament, hi ha l’enumeració de les diferents fases constructives de la formació del Pont: 

‐ Treballs previs i replanteig. Inclou la instal∙lació d’oficines i vestuaris per als oficials  i 
la construcció d’accessos, senyalització i delimitació de l’obra. 

  ‐ Desbrocada del terreny i excavació per tal de executar l’estrep. 

  ‐ Execució dels pilots, encepats i estreps. Col∙locació dels aparells de recolzament. 

  ‐ Rebliment de terres darrera els estreps. 

  ‐ Posicionament de les bigues Artesa prefabricades que formen el pont. 

  ‐ Col∙locació de les pre‐lloses prefabricades i execució de la llosa de formigó in‐situ. 

  ‐ Col∙locació de juntes, impostes, barreres i baranes. 

  ‐ Col∙locació de l’esplanada, voreres i cunetes. 

  ‐ Execució de les mescles bituminoses. 

  ‐ Il∙luminació, senyalització, enjardinament i acabats generals del pont. 

 

12.3. DESVIAMENTS PREVISTOS 

 

Durant  la construcció dels creuaments que s’hauran vistos afectats durant  la construcció del 
pont, serà necessari tallar el tràfic en el temps requerit en la construcció de cada estrep. És per 
això que el flux de circulació quedarà desviat per els carrers pròxims a la obra. 
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13.1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

El Pressupost per al coneixement de l’administració del Projecte de Reconstrucció del Pont de 
Colom, correspon: a les obres del projecte i el programa  de Seguretat i Salut, el qual el seu 
valor puja a la quantia de: 641740,68 € ( SIS‐CENTS QUARANTA‐UN MIL SET‐CENTS QUARANTA 
EUROS AMB SEIXANTA‐VUIT CENTIMS).  


	INDEX
	Memoria
	annex01_geologia i geotecnia
	annex01_Geologia
	index_annexes
	annex02_Traçat
	index_annexes
	annex03_Estudi
	index_annexes
	annex04_Estudi
	index_annexes
	Annex05_Calcul
	index_annexes
	annex06_Drenatge
	index_annexes
	annex07_Ferms
	index_annexes
	annex08_Senyalització i Defenses
	index_annexes
	annex09_Illuminaicó
	index_annexes
	annex10_Serveis Afectats
	annex11_Justificacio de preus
	index_annexes
	annex12_Pla
	index_annexes
	annex13_Pres.Con.Adm

